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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03806 31/05/2022 WE ARE HYBRID SRL we are HYBRID

2 M 2022 03835 01/06/2022 SNS.GROUP.RO SRL S SIMPLE STORE parfumuri &
accesorii

3 M 2022 03836 01/06/2022 SNS.GROUP.RO SRL www.labaieti.ro

4 M 2022 03837 01/06/2022 SNS.GROUP.RO SRL I NEED A SUGAR DADDY

5 M 2022 03838 01/06/2022 SNS.GROUP.RO SRL LONG LIVE THE KING

6 M 2022 03839 01/06/2022 SERB'S TEAM SRL Rp Raymond and Partners

7 M 2022 03840 01/06/2022 GABRIEL STAN electritec

8 M 2022 03841 01/06/2022 STEGARIU F. FLORIN P.F.A Velier

9 M 2022 03842 01/06/2022 CB WORKSHOP SRL Joli-Bebe

10 M 2022 03843 01/06/2022 VLAD SILVIU STANCIU
CABINET DE AVOCAT

Stanciu & Stanciu DESIGNING
YOUR LEGAL SUCCESS
STANCIU.RO
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(210) M 2022 03806
(151)    31/05/2022
(732) WE ARE HYBRID SRL, STR.

MORII NR. 31F, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

we are HYBRID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
VERDE

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2022 03835
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144 BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900629,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

S SIMPLE STORE
parfumuri & accesorii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Regruparea in avantajul tertilor a
parfumurilor,produselor de ingrijire corporala,si
a cosmeticelor (exceptând trasnportul lor), in
magazine specializate si in magazine online,
servicii de agenții de import -export de parfumuri,
produse de ingrijire corporala si cosmetice,
regruparea in avantajul tertilor a produselor de
marochinarie, posetelor, portofelelor, curelelor in
magazine specializate si in magazine online.

───────
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(210) M 2022 03836
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144 BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900629,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
www.labaieti.ro

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

35. Regruparea in avantajul tertilor a
parfumurilor, produselor de ingrijire corporala si
a cosmeticelor (exceptând trasnportul lor), in
magazine specializate si in magazine online,
servicii de agenții de import - export de
parfumuri ,produse de ingrijire corporala,si
cosmetice, regruparea in avantajul tertilor
a produselor de marochinarie, posetelor,
portofelelor, curelelor in magazine specializate si
in magazine online.

───────

(210) M 2022 03837
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144 BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900629,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
I NEED A SUGAR DADDY

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

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, produse cosmetice.

───────

(210) M 2022 03838
(151) 01/06/2022
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15,
ET.PARTER, AP.2, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144 BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900629,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
LONG LIVE THE KING

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

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, produse cosmetice.

───────
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(210) M 2022 03839
(151) 01/06/2022
(732) SERB'S TEAM SRL, STR.

NICOVALEI NR.6, JUDEȚ BRAȘOV,
FAGARAS, BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR. ZIZINULUI NR.84, SC.B,
AP.14, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Rp Raymond and Partners

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilier, fotolii, somiere, paturi, bănci, cufere
de depozitare, dulapuri, tâmplărie artistică,
şezlonguri, comode, birouri, mese, divane, uși,
mobilă din lemn, mobilă din metal, scaune,
oglinzi, mobilă de birou, jaluzele.
35. Servicii de relaţii media, publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
vânzarilor pentru terţi, publicitate prin televiziune,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de fotocopiere.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar.
41. Raportare fotografică, fotografie,
organizarea de spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, producţia
de programe radio şi de televiziune, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea

de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de studiouri de film, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, editarea
casetelor video, activitati cinematografice, video
si de programe de televiziune.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, proiectarea construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare / design interior, design de arte
grafice, planificare urbană, proiectare de modele
simulate pe computer, design grafic pe computer
pentru proiecții de video mapping, servicii
de design de logo-uri, oferirea de sisteme
informatice virtuale prin cloud computing,
proiecte in realitate virtuala, servicii de relaţii
media, servicii de prezentare media, publicitate
radio.

───────

(210) M 2022 03840
(151) 01/06/2022
(732) GABRIEL STAN, STR.

FEROVIARILOR 5, BL.A3, AP.30,
JUDEȚ GALAȚI, GALATI, 800261,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

electritec

(531) Clasificare Viena:
13.01.17; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de instalații electrice, servicii de
instalare de alarme, servicii consultative privind
instalarea de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor.

───────
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(210) M 2022 03841
(151) 01/06/2022
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGROROM STRUNGA, JUDEȚ
IAȘI, COMUNA STRUNGA, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ
IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Velier

(531) Clasificare Viena:
18.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)

din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri / cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, planşete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, imprimante pentru carduri de credit,
neelectrice, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută / piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, dosare (rechizite de birou), hârtie
de filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, maşini de francat pentru
utilizare la birou / aparate mecanice de timbrat
pentru utilizare la birou, florare, regale cu
litere (tipărire), hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic / paste pentru
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papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii din carton,
hectografe, secţiuni histologice pentru scopuri
didactice, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru carnetele de cecuri, folii din
hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, fişe
de cartotecă (papetărie), cartotecă, tuşuri de
desen, cerneală, batoane de cerneală, batoane
de cerneală (rezervoare de cerneală), tuşiere,
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii
pentru aparatele de copiat documente, suporturi
de călimară, călimări, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru pahare,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, filtre din hârtie pentru

cafea, funde de hârtie, altele decât articolele de
mercerie sau decoraţiunile pentru păr, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, sclipici pentru papetărie,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, agrafe
pentru hârtie, hârtii pentru pictură şi caligrafie,
prespapieruri, papier mâché (pastă de hârtie),
hârtie pergament, suporturi pentru paşapoarte,
culori pastel (creioane), clipsuri pentru stilouri,
penare / cutii pentru stilouri, materiale pentru
ştergerea stiloului, maşini de ascuţit creioane,
electrice sau neelectrice, mine de creion,
suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri
(rechizite de birou), publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, reglete pentru tipografi,
forme de tipar, caractere tipografice, seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), tipărituri
(gravuri), prospecte, perforatoare (rechizite de
birou), hârtie de orez, role pentru maşinile
de scris, radiere din cauciuc, articole pentru
şcoală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, ştampile de sigilare, ceară de sigilare,
maşini de sigilare pentru birou, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie, foi
din celuloză reciclată pentru împachetat, etichete
de securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, folie de argint,
condeie de ardezie, cărţi de cântece, bobine
pentru panglicile de cerneală, spray-uri cretă,
linii pentru desen, echere pentru desen, tuşiere
pentru ştampile, suporturi pentru ştampile,
ştampile (sigilii), suporturi pentru stilouri şi
creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele
de cartotecă, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, prosoape
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din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, suporturi de hârtie pentru halbe
de bere, imagini de colorat, hârtie pentru
origami, pungi de hârtie sau plastic, sacoșe de
hârtie sau plastic, pergament pentru mezuze,
cutii pentru mezuze, hârtie de copt, table
magnetice ca rechizite de birou, flip-chart-uri,
bancnote souvenir, hârtie cu semințe pentru
plantat (papetărie), imagini autoadezive de lipit
pe pardoseli.
21. Dozatoare de aerosoli, nu cele pentru
scopuri medicale, autoclave, neelectrice, pentru
gătit / oale de gătit sub presiune, neelectrice,
covoraşe pentru copt, bazine (recipiente), coşuri
pentru uz casnic, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit, bătătoare,
neelectrice, halbe de bere, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, desfăcătoare de
sticle, electrice şi neelectrice, sticle, boluri
(bazine) / bazine (boluri), cutii pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coşuri
de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, găleţi / vedre, găleţi
realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
dispozitiv de turnat vin, dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, șervete
de bucătărie, pipete pentru sos, untiere, capace
pentru untiere, servire (tăvi), forme de prăjituri,
tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor,
candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri /
cutii de bomboane, ceaune, ceramică pentru uz
casnic, capace pentru platourile de brânzeturi,
ornamente chinezeşti, beţişoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),

clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
suporturi de pahare, nu din hârtie sau material
textil, agitatoare de cocktailuri, amestecătoare
pentru cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate
manual, servicii de cafea (articole de masă),
filtre de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, poșuri/cornete
pentru decorat produse de cofetărie, recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de gătit,
altele decât cele pentru microunde, tirbuşoane,
electrice şi neelectrice, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice, cristal
(sticlărie), ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, friteuze, neelectrice,
damigene / baloane de sticlă, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii /
capace pentru veselă, veselă, farfurii de unică
folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
coarne de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, vase de lut / faianţă, cratiţe din
lut, sticlă emailată, nu cea utilizată în construcţii,
fructiere, figurine din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente) / fiole (recipiente),
butelci din sticlă (recipiente), borcane din sticlă
(damigene), dopuri din sticlă, sfere decorative
din sticlă, pahare (recipiente), răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile
de gătit), recipiente termoizolante pentru băuturi,
recipiente termoizolante, sticle / butelci de
buzunar, vase pentru păstrat mâncarea caldă,
neîncălzite electric, forme pentru cuburile
de gheaţă, găleţi pentru gheaţă / răcitoare
(frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, termosuri /
sticle sub vid, pungi izotermice, ulcioare /
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, măsuţe, seturi pentru
lichior, cutii pentru gustări, majolică, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
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pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă, nu cele
pentru construcţii, forme (ustensile de bucătărie),
căni, inele pentru serveţelele de masă, maşini
de tăiţei, acţionate manual, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi pentru
cuptor / mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, puşculiţe în formă
de purcel, pipete (ustensile pentru degustarea
vinului) / ustensile pentru degustarea vinului
(sifoane), suporturi pentru farfurie, nu cele din
hârtie sau material textil, articole din porţelan,
cutii de răcire portabile, neelectrice / lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, produse de olărie, dopuri cu picurător,
sticle frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile,
sucitoare, de uz casnic, boluri de salată, cleşti
pentru salată, solniţe cu orificii pentru presărare/
solniţe tip vas, farfurioare, linguri-cupe pentru uz
casnic, servicii (veselă), polonice pentru servire,
site-ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), sifoane pentru apă
carbonatată, supiere, spatule pentru bucătărie,
seturi de condimente, cratiţe (acoperite), site /
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut /
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe / căni înalte cu capac, cutii pentru
ceaiuri, servicii de ceai (articole de masă),
infuzoare de ceai / infuzoare în formă de
bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, suporturi pentru scobitori, scobitori,
tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru
uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, farfurii
pentru legume, vase pentru facut gheaţă şi
înghețată, neelectrice, aeratoare pentru vin,
forme de copt din hârtie, forme de copt din
silicon, boluri de supă, tigăi, suporturi pentru
halbe de bere, altele decât cele din hârtie sau
textile, clești pentru grătar, furculițe de servit,
linguri de servit, furculițe pentru grătar, pahare
de vin, pahare cu picior, pahare, vase de
băut și articole pentru baruri, decantoare de
vin, tirbușoane, tirbușoane cu cuțite, frapiere,

frapiere pentru sticle, frapiere pentru răcirea
vinului.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri,
curacao, digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distilate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
whisky, vin, băuturi pe bază de vin, punci de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), cocteiluri
preparate pe bază de vin, băuturi aperitive pe
bază de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/06/2022

industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,

furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
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sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 03842
(151) 01/06/2022
(732) CB WORKSHOP SRL, STR.

METALURGIEI, NR. 8A, JUD. IAȘI,
IASI, 700393, IAȘI, ROMANIA

(540)

Joli-Bebe

(531) Clasificare Viena:
02.05.02; 02.05.06; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Protecții antilovire pentru pătuțuri de copii,
altele decât lenjeriile de pat.

───────

(210) M 2022 03843
(151) 01/06/2022
(732) VLAD SILVIU STANCIU CABINET

DE AVOCAT, STR.URANUS
NR.138, BL.1, AP.2, CAM.40,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII 133, BL.16C, AP. 12,
JUDEȚ BUZAU, BUZAU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Stanciu & Stanciu
DESIGNING YOUR LEGAL

SUCCESS STANCIU.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

45. Servicii juridice, servicii de avocatură
(servicii juridice), acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
acordare de licențe altor persoane pentru
utilizarea de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, acordare de licențe de
proprietate intelectuală în domeniul drepturilor
de autor (servicii juridice), acordare de licențe
de proprietate intelectuală în domeniul mărcilor
(servicii juridice), acordare de licențe pentru
brevete și pentru cererile de brevete (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), acordarea de
drepturi de licență pentru producții audio (servicii
juridice), acordare de licențe pentru personaje
de desene animate (servicii juridice), acordarea
de drepturi de licență pentru producții video
(servicii juridice), acordarea de drepturi de
licență pentru producțiile de televiziune (servicii
juridice), acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice), acordarea
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de drepturi de licențe pentru producțiile de
filme, televiziune și video (servicii juridice),
acordarea de drepturi de licență pentru filme
(servicii juridice), acordarea de drepturi de
licență pentru utilizarea fotografiilor (servicii
juridice), acordarea de licențe pentru cererile de
brevet (servicii juridice), acordarea de licențe
pentru drepturi de proprietate industrială și
drepturi de autor (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru filme, televiziune și conținut
video (servicii juridice), acordarea de licențe
pentru mărci (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru opere muzicale (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru programe de
radio și de televiziune (servicii juridice),
administrarea juridică a licențelor, asistență
juridică la întocmirea contractelor, auditare a
conformității juridice, autentificare de documente
juridice, cercetări juridice, compilare de informații
juridice, consiliere juridică, consiliere juridică
legată de franchising, consiliere juridică în
procesul de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, consiliere și reprezentare juridică,
consiliere în domeniul proprietății intelectuale,
consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consiliere în materie de
proprietate intelectuală, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță în
materie de litigii, consultanță juridică referitoare
la publicitate televizată, divertisment televizat și
sporturi, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, consultanță pentru afaceri
juridice personale, consultanță privind acordarea
de licențe pentru software de calculator,
consultanță profesională legală în materie de
francize, consultanță referitoare la licențierea
brevetelor, consultanță referitoare la acordarea
de licențe pentru proprietate intelectuală,
consultanță privind protecția drepturilor de
autor, consultanță referitoare la licențierea
mărcilor, contencios (servicii de -), furnizare
de informații cu privire la drepturile omului,
furnizare de informații despre drepturile de
proprietate industrială, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații judiciare, furnizare de informații
în domeniul juridic, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizarea de informații cu
privire la servicii juridice, furnizarea de informații
juridice, gestionarea de drepturi de proprietate
industrială și de autor pentru alte persoane,
intermediere în proceduri juridice, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului, licențiere de materiale tipărite (servicii
juridice), licențierea cercetării și dezvoltării
(servicii juridice), licențierea conceptelor de
franciză (servicii juridice), licențierea de baze de
date (servicii juridice), mediere, monitorizarea

drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
consultanței juridice, monitorizarea mărcilor
înregistrate (servicii juridice), nume de domenii
(înregistrare de -) (servicii juridice), plasare
spre adopție, pregătirea de rapoarte juridice,
pregătirea regulamentelor, protejarea drepturilor
de autor, punere în aplicare a drepturilor
asupra mărcii, punere în aplicare a drepturilor
de proprietate intelectuală, servicii de arbitraj,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de avocatură pentru brevete,
servicii de cercetare de informații juridice,
servicii de consiliere cu privire la drepturile
consumatorilor (consiliere juridică), servicii de
consiliere juridică, servicii de consiliere pentru
alegerea numelui de domeniu, servicii de
consiliere în materie de licențe de proprietate
intelectuală, servicii de consiliere profesională
legate de drepturile de proprietate intelectuală,
servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, servicii
de consultanță pentru proprietatea intelectuală
pentru investitori, servicii de consultanță privind
aspecte legale în materie de franchising, servicii
de consultanță privind proprietatea intelectuală
pentru organizațiile non-profit, servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, servicii de
consultanță profesională cu privire la încălcarea
drepturilor de autor, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
servicii de contencios, servicii de control al
mărcilor pentru consultanță juridică, servicii de
informare cu privire la drepturile consumatorului,
servicii de informare, consultative și de
consultanță referitoare la probleme juridice,
servicii de informare pe probleme legale, servicii
de informații juridice, servicii de investigații cu
privire la cererile de despăgubire în domeniul
asigurărilor, servicii de mediere, servicii de
mediere a conflictelor conjugale, servicii de
mediere de divorțuri, servicii de mediere juridică,
servicii de monitorizare a mărcilor, servicii
de notificare judiciară, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de înregistrare legală,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
soluționare a litigiilor, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii
de supraveghere juridică, servicii de transfer
de proprietăți (servicii juridice), servicii furnizate
de avocați pledanți, servicii juridice cu privire
la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență, servicii în materie de litigii,
servicii juridice (paralegale), servicii juridice cu
privire la licențe, servicii juridice legate de
achiziția de drepturi de proprietate intelectuală,
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servicii juridice legate de afaceri, servicii juridice
legate de drepturile de proprietate intelectuală,
servicii juridice legate de testamente, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii juridice privind exploatarea drepturilor
de difuzare, servicii juridice privind procedurile
referitoare la drepturi de proprietate industrială,
servicii juridice privind procesele judecătorești,
servicii juridice privind înregistrarea mărcilor,
servicii juridice în domeniul imigrației, servicii
juridice în legătură cu drepturile de proprietate
periodică, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice în materie de exploatare de
drepturi de proprietate industrială și drepturi de
autor, servicii juridice privind acordare de drepturi
de autor, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de proprietate intelectuală, servicii
juridice privind gestionarea și exploatarea
drepturilor de autor și drepturilor de autor
derivate, servicii juridice privind negocierea și
întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, servicii juridice pro bono,
servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii juridice referitoare
la exploatarea brevetelor, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi de autor
asupra filmelor, servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi de autor asupra
materialelor tipărite, servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi derivate în legătură
cu producțiile de filme, de televiziune, video
și muzicale, servicii juridice referitoare la
exploatarea drepturilor de transmisie, servicii
juridice și de cercetare judiciară în domeniul
proprietății intelectuale, servicii prestate de
avocați consultanți, transmitere de proprietăți.
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