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Cereri Mărci publicate în 09/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05469 02/09/2022 EPOQUE RST S.R.L. PIATA DE TROC

2 M 2022 06072 02/09/2022 BIOCHEM S.R.L SUPER DAP

3 M 2022 06074 02/09/2022 BRD-Groupe Societe Generale
SA

e-BRD

4 M 2022 06075 02/09/2022 SC ZEN VIBES SRL NATURAL CARE

5 M 2022 06076 02/09/2022 LPA POLIMEDICA SRL LPA POLIMEDICA IUBEȘTE
SĂNĂTATEA TA

6 M 2022 06077 02/09/2022 LEV MEDICAL SYSTEM SRL Low Histamine

7 M 2022 06079 02/09/2022 TEHNIC GAZ SRL TEHNIC GAZ

8 M 2022 06080 02/09/2022 AGRICOVER SRL VOCEA TINERI LIDERI
PENTRU AGRICULTURĂ

9 M 2022 06081 02/09/2022 SALON PODOLOGIE SRL PodoMed

10 M 2022 06085 02/09/2022 ASOCIATIA GENTLEMAN'S
BIKERS

EU, TU, NOI, LIBERI!

11 M 2022 06087 02/09/2022 SC FIRIMITURI SRL ATELIER firimituri

12 M 2022 06088 02/09/2022 SC GUARD PGA SECURITY
PROFESIONAL ASSOCIATTION

GUARD P.G.A. SECURITY
PROFESIONAL ASSOCIATTION

13 M 2022 06089 02/09/2022 ASOCIATIA GENTLEMAN'S
BIKERS

THE GENTLEMEN BIKERS

14 M 2022 06090 02/09/2022 SMART - EXPO CORPORATION
S.R.L.

SMART EXPO FLORA

15 M 2022 06091 02/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SAM EXPO

16 M 2022 06092 02/09/2022 ABC-MANOLE SRL SMART MANOLE

17 M 2022 06093 02/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SAM EXPO TEXTIL

18 M 2022 06094 02/09/2022 CAPISIZU & ASOCIATII -
SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI

CA CAPISIZU & ASOCIATII

19 M 2022 06095 02/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SAM FASHION

20 M 2022 06096 02/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SAAM EXPO

21 M 2022 06097 02/09/2022 LIFT GIRAFA S.R.L. LIFT GIRAFA

22 M 2022 06098 02/09/2022 MIL TRADE S.R.L. HYDROGUARD

23 M 2022 06099 02/09/2022 SC CONCEPTUAL LAB SRL Vitalis Dent, NEW SMILE,NEW
LIFE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 06100 02/09/2022 CLAUDIU GURĂ ARCHITECTUREOFMINDS

SINCE 2020

25 M 2022 06101 02/09/2022 SOLID LEMN ART S.R.L. Festivalul Vieţii

26 M 2022 06102 02/09/2022 LINOGAL SRL Linovit

27 M 2022 06103 02/09/2022 ONESHIRT SRL .ONE

28 M 2022 06104 03/09/2022 VICTORIA ANDREEA URSU UVIA

29 M 2022 06106 04/09/2022 OCTAVIAN MUNTEAN Daruri din Moldova

30 M 2022 06107 04/09/2022 HOME AROMA JOY SRL MON MELANGE LAB DE
PARFUM
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(210) M 2022 05469
(151) 02/09/2022
(732) EPOQUE RST S.R.L., STR. MATEI

BASARAB 34, BL.112, SC. B, AP.
4, JUDEȚUL VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)
PIATA DE TROC

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

35. Afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți.

───────

(210) M 2022 06072
(151) 02/09/2022
(732) BIOCHEM S.R.L, B-DUL MAMAIA

NR. 158, CAM. 1, ET. 6, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SUPER DAP

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

1. Îngrășăminte.
───────

(210) M 2022 06074
(151) 02/09/2022
(732) BRD-Groupe Societe Generale

SA, B-DUL. ION MIHALACHE NR.
1-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
70016, ROMANIA

(540)
e-BRD

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

35. Publicitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2022 06075
(151) 02/09/2022
(732) SC ZEN VIBES SRL, STR.

IZVORULUI NR. 22 S, JUD.
BRAȘOV, TARLUNGENI, 507220,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NATURAL CARE

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte termice, haine
din lână, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
lenjerie de corp, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
copii, îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii.
35. Prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, prezentare de produse, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, publicitate.

───────
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(210) M 2022 06076
(151) 02/09/2022
(732) LPA POLIMEDICA SRL,

STR.ALEXANDRU IOAN CUZA,
NR. 14, JUDET CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, 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)

LPA POLIMEDICA
IUBEȘTE SĂNĂTATEA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.04; 02.09.01

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
albastru deschis

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

35. Emiterea de rapoarte medicale.
42. Cercetare în domeniul farmaceutic,
cercetare medicală, dezvoltare de preparate
farmaceutice şi medicamente, investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, laboratoare
medicale, servicii de cercetare de laborator
referitoare la dermatologie, servicii de tehnologie
a informaţiei pentru industria farmaceutică
şi a îngrijirii sănătăţii, servicii de cercetare
medicală şi farmaceutică, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, cercetare de bază
şi clinică în domeniul medicinii şi al studierii
afecţiunilor aparatului respirator, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică şi

medical în domeniul farmaceutic şi al studiilor
clinice, furnizare de informaţii şi date cu
privire la cercetare şi dezvoltare medicală şi
veterinară, servicii de cercetare farmaceutică,
evaluare de produse farmaceutice, cercetare
privind produsele farmaceutice, consultanţă în
domeniul farmacologiei, servicii de investigaţii
farmaceutice (medicamente).
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni sau pentru
animale, consultaţii medicale, servicii de
clinicii medicale, consultanţă privind asistenţa
medical oferită de doctori şi de alt
personal medical specializat, controale pe
baza razelor x în scopuri medicale,
actualizarea fişierelor şi a dosarelor medicale
personale, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza tesuturilor umane
pentru tratament medical, analize medicale
pentru diagnosticul şi tratamentul persoanelor,
asistenţă medicală, asistenţă medicală de
urgenţă, compilarea de rapoarte medicale,
consiliere medicală, consultanţă cu privire la
teste de auz, consultanţă şi servicii de informaţii
despre produse medicale, depistare medicala
(screening), diagnosticarea bolilor, efectuarea
examenelor medicale, fixare de dispozitive
protetice, furnizare de informaţii pacienţilor
în legătură cu administrarea medicamentelor,
furnizare de asistenţă medicală, furnizare de
informaţii despre servicii medicale, furnizare
de informaţii despre servicii de asistenţă
medicală, furnizare de informaţii în materie de
îngrijiri medicale, ingrijire medicală, furnizare de
informaţii medicale, planificare de tratamente
medicale, podolog, psihiatrie, recoltarea şi
conservarea sângelui uman, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistenţă medicală, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoare
la tratamentul pacienţilor, servicii de control
fizic, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de imagistică medicală, servicii de evaluare
medicală, servicii de îngrijiri medicale, servicii de
oftalmologie, servicii de mamografie, servicii de
patologie, servicii de scanare cu colonoscopie,
servicii de telemedicină, servicii de testare
auditivă, servicii de teste medicale pentru
diagnosticul şi tratamentul bolilor, servicii de
tratament chirurgical, servicii de tratament
medical, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici şi spitale, servicii medicale de
diagnostic (testare şi analiză), servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienţi, servicii prestate de
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medici, servicii spitaliceşti, chirurgie, furnizare
de informaţii referitoare la produse farmaceutice,
consiliere farmaceutică, asistenţă psihologică,
consultaţii psihiatrice, examinare psihologică,
servicii de consultanţă în materie de conduit
personală, servicii de consultaţii psihologice,
servicii de examinare psihologică, servicii de
psihologie ocupaţională, servicii oferite de un
psihoterapeut.

───────

(210) M 2022 06077
(151) 02/09/2022
(732) LEV MEDICAL SYSTEM SRL,

STR. ANEMONEI, NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, JUDET
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Low Histamine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03;
26.11.11; 26.11.13; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#8CF200), (negru HEX#000000)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru

bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 06079
(151) 02/09/2022
(732) TEHNIC GAZ SRL, STR.

HORTICOLEI, NR. 58, JUDET
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

TEHNIC GAZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 13.03.06; 29.01.04;
29.01.06

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

clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, articole
de fierărie, structuri și construcții metalice
transportabile, containere, articole de transport și
ambalare din metal, aliaje metalice, aliaje pentru
sudură, aluminiu, articole de ambalat, de învelit
și de balotat, din metal, bare metalice, blindaje,
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
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din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale, carcase speciale
pentru manipularea și transportul buteliilor
metalice cu gaz comprimat, cabluri, fire și
lanțuri, din metal, capace din metal, capace
metalice de îmbuteliere, conducte metalice,
conducte metalice pentru distribuția lichidelor
și gazelor, containere metalice pentru produse
chimice, lichide și gaze comprimate, cuplaje
din metale pentru tubulatură, cuplaje metalice
pentru furtunuri de incendiu, cutii metalice,
dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, plăci metalice,
plase din metal, platforme de lucru (structuri),
racorduri metalice pentru țevi, racorduri pentru
conducte metalice, recipiente confecționate din
metal destinate utilizării la stocarea gazelor,
recipiente metalice pentru combustibili lichizi,
recipiente metalice pentru gaze sub presiune
sau aer lichid, recipiente metalice pentru gaz
comprimat, recipiente metalice pentru gaze
lichefiate, recipiente metalice industriale pentru
ambalare, recipiente din metal, rezervoare din
metal pentru depozitarea gazului, rezervoare
din metal pentru transportarea gazului lichefiat,
rezervoare din metal pentru transportarea
gazelor comprimate, dispozitive de fixare din
metal, distribuitoare din metal, dopuri și capace
metalice, fier, fire de legare (metal -), furtunuri din
metal pentru combustibili, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
din metal, garnituri (metalice), încuietori și chei
metalice, indicatoare și panouri de informare
și publicitare, din metal, materiale de sudură,
metale, oțel, piese de închidere din metal,
piulițe, buloane și brățări metalice, rezervoare
metalice pentru depozitare de gaze comprimate,
rezervoare pentru depozitarea gazului lichefiat
(din metal), rezervoare (containere) metalice
pentru stocarea lichidelor, robinete de trecere
(cruci de îmbinare cu robinet) metalice, scări
și schele metalice, supape metalice pentru
controlarea fluxului gazelor în conducte, supape
metalice pentru reglarea debitului lichidelor în
conducte, șuruburi metalice, tije acoperite cu
flux pentru sudură, titan, tubulaturi metalice,
valve metalice (altele decât părți de mașini),
tuburi din metal pentru gaze, cilindri din metal
pentru gaze comprimate, cilindri din metal
pentru lichide criogenice, cilindri din metal,
pentru gaz comprimat sau lichide (gol), coturi
din metal pentru conectarea conductelor de
gaze la aparatele cu gaz, dispozitive metalice
de închidere pentru recipiente, recipiente din
metal pentru gaze comprimate, recipiente din
metal pentru depozitarea și transportul de

produse, piese metalice pentru conducte de
gaze, rezervoare de metal, sudură (lipire) moale.
9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, magneti, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, afisaje electronice,
alarme de gaze, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme și echipamente de
avertizare, alarme de incendiu, amplificatoare,
analizoare de gaz, antene folosite, de
asemenea, ca și aparate de comunicație,
aparate de avertizare de securitate, aparate
de control contra incendiului, aparate de
monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, aparate de protecție împotriva
incendiilor, aparate de semnalizare, aparate
de testare pentru contoare, aparate de
testare pentru depistarea scurgerilor, aparate
electrice de control, aparate electrice de
măsurare, aparate electrice de reglare, aparate
electrice de supraveghere, aparate electrice de
comunicații, aparate pentru detectarea gazelor,
aparate pentru monitorizarea consumului de
gaz, aparate pentru transmiterea de date,
aparate și instrumente de inspecție, aparate
și instrumente de detectare, aparate și
instrumente de verificare, aplicații software,
aspersoare (automate) pentru stingerea
incendiilor, avertizoare de incendiu, baterii, baze
de date computerizate, blocuri de alimentare
(baterii), cabluri și fire, căști de protecție, circuite
electrice și circuite imprimate, cititoare optice,
componente electrice și electronice, conținut
media, conducte metalice (electrice), contoare,
debitmetre, declanșatoare manuale de alarmă
în caz de incendiu, detectoare, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de alarmă,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de testare și controlul calității, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipamente
de protecție și siguranță, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), filtre electrice, firmware și
drivere pentru dispozitive, furtun de stingere a
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
focului, încălțăminte de protecție, incarcatoare,
încuietori electrice, încuietori electronice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/09/2022-04/09/2022

indicatoare de presiune a gazelor, înregistrări
video, înregistrări audio, înregistrări digitale,
înregistrări multimedia, întrerupătoare, lasere,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, măști de gaze, măști de
protecție pentru sudură, ochelari de protecție,
ochelari de sudură, pompe de stingere a
incendiilor, receptoare electrice, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, sisteme de alarmă pentru
scurgeri de gaze, sisteme de alarmă, software,
sisteme de stingere a incendiilor, software
pentru detectarea incendiilor, software pentru
utilități, securitate și criptografie, surse de
alimentare (baterii), transformatoare electrice,
tuburi electronice, unități electronice de control,
senzori de incendiu, detectoare de incendiu,
alarme anti-incendiu electrice, aparate pentru
detectarea incendiilor, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, software
descarcabile pentru documentarea și analiza
incendiilor, sisteme de stropire pentru protecție
contra incendiilor, alarme electrice, alarme
acționate de fum, alarme pentru gaze naturale,
aparate de înregistrare, aparate de monitorizare
a oxigenului atmosferic, aparate de monitorizare
la distanță, aparate electronice de înregistrat
temperatura, nu de uz medical, aparate
electronice pentru înregistrarea dioxidului de
carbon (altele decât cele pentru uz medical),
aparate pentru analiza aerului, aparate pentru
analiza gazelor, avertizoare acustice, cabluri
electrice rezistente la căldură’, controlere fără fir
pentru monitorizarea și controlul de la distanță
al funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, emițătoare
de semnale de alarmă, indicatoare electrice,
instrumente și aparate de măsurat, monitoare
de flux de gaz, senzori de fum, senzori
de gaz, senzori de temperatură aer, senzori
electrici, software, descatcabil, de modelare și
simulare a incendiilor, unități de monitorizare
(electrice), aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile.
35. 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,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în

scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de agentii de import și export, regruparea în
avantajul terților a produselor de tipul: materiale
de construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, articole de fierărie,
structuri și construcții metalice transportabile,
containere, articole de transport și ambalare
din metal, aliaje metalice, aliaje pentru sudură,
aluminiu, articole de ambalat, de învelit și
de balotat, din metal, bare metalice, blindaje,
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale, carcase speciale
pentru manipularea și transportul buteliilor
metalice cu gaz comprimat, cabluri, fire și
lanțuri, din metal, capace din metal, capace
metalice de îmbuteliere, conducte metalice,
conducte metalice pentru distribuția lichidelor
și gazelor, containere metalice pentru produse
chimice, lichide și gaze comprimate, cuplaje
din metale pentru tubulatură, cuplaje metalice
pentru furtunuri de incendiu, cutii metalice,
dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, plăci metalice,
plase din metal, platforme de lucru (structuri),
racorduri metalice pentru țevi, racorduri pentru
conducte metalice, recipiente confecționate din
metal destinate utilizării la stocarea gazelor,
recipiente metalice pentru combustibili lichizi,
recipiente metalice pentru gaze sub presiune
sau aer lichid, recipiente metalice pentru gaz
comprimat, recipiente metalice pentru gaze
lichefiate, recipiente metalice industriale pentru
ambalare, recipiente din metal, rezervoare din
metal pentru depozitarea gazului, rezervoare
din metal pentru transportarea gazului lichefiat,
rezervoare din metal pentru transportarea
gazelor comprimate, dispozitive de fixare din
metal, distribuitoare din metal, dopuri și capace
metalice, fier, fire de legare (metal -), furtunuri din
metal pentru combustibili, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
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din metal, garnituri (metalice), încuietori și chei
metalice, indicatoare și panouri de informare
și publicitare, din metal, materiale de sudură:
metale, oțel, piese de închidere din metal,
piulițe, buloane și brățări metalice, rezervoare
metalice pentru depozitare de gaze comprimate,
rezervoare pentru depozitarea gazului lichefiat
(din metal), rezervoare (containere) metalice
pentru stocarea lichidelor, robinete de trecere
(cruci de îmbinare cu robinet) metalice, scări
și schele metalice, supape metalice pentru
controlarea fluxului gazelor în conducte, supape
metalice pentru reglarea debitului lichidelor în
conducte, șuruburi metalice, tije acoperite cu flux
pentru sudură, titan, tubulaturi metalice, valve
metalice (altele decât părți de mașini), tuburi din
metal pentru gaze, cilindri din metal pentru gaze
comprimate, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, dispozitive de etanșare din
metal pentru prevenirea scurgerilor de gaze,
cilindri din metal pentru lichide criogenice, cilindri
din metal, pentru gaz comprimat sau lichide (gol),
coturi din metal pentru conectarea conductelor
de gaze la aparatele cu gaz, dispozitive
metalice de închidere pentru recipiente,
recipiente din metal pentru gaze comprimate,
recipiente din metal pentru depozitarea și
transportul de produse, piese metalice pentru
conducte de gaze, rezervoare de metal,
sudură (lipire) moale, materiale înregistrate,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, magneti,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, afisaje electronice,
alarme de gaze, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme și echipamente de
avertizare, alarme de incendiu, amplificatoare,
analizoare de gaz, antene folosite, de
asemenea: ca și aparate de comunicație,
aparate de avertizare de securitate, aparate
de control contra incendiului, aparate de
monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, aparate de protecție împotriva
incendiilor, aparate de semnalizare, aparate
de testare pentru contoare, aparate de
testare pentru depistarea scurgerilor, aparate
electrice de control, aparate electrice de
măsurare, aparate electrice de reglare, aparate
electrice de supraveghere, aparate electrice de

comunicații, aparate pentru detectarea gazelor,
aparate pentru monitorizarea consumului de
gaz, aparate pentru transmiterea de date,
aparate și instrumente de inspecție, aparate
și instrumente de detectare, aparate și
instrumente de verificare, aplicații software,
aspersoare (automate) pentru stingerea
incendiilor, avertizoare de incendiu, baterii, baze
de date computerizate, blocuri de alimentare
(baterii), cabluri și fire, căști de protecție, circuite
electrice și circuite imprimate, cititoare optice,
componente electrice și electronice, conținut
media, conducte metalice (electrice), contoare,
debitmetre, declanșatoare manuale de alarmă
în caz de incendiu, detectoare, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de alarmă,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de testare și controlul calității, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipamente
de protecție și siguranță, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), filtre electrice, firmware și
drivere pentru dispozitive, furtun de stingere a
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
focului, încălțăminte de protecție, incarcatoare,
încuietori electrice, încuietori electronice,
indicatoare de presiune a gazelor, înregistrări
video, înregistrări audio, înregistrări digitale,
înregistrări multimedia, întrerupătoare, lasere,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, măști de gaze, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de
protecție, ochelari de sudură, pompe de
stingere a incendiilor, receptoare electrice,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, sisteme de alarmă
pentru scurgeri de gaze, sisteme de alarmă,
software, sisteme de stingere a incendiilor,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru utilități, securitate și criptografie,
surse de alimentare (baterii), transformatoare
electrice, tuburi electronice, unități electronice
de control, senzori de incendiu, detectoare
de incendiu, alarme anti-incendiu electrice,
aparate pentru detectarea incendiilor, aparate
de protecție împotriva incendiilor, echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecție contra
incendiilor, alarme electrice, alarme acționate
de fum, alarme pentru gaze naturale, aparate
de înregistrare, aparate de monitorizare a
oxigenului atmosferic, aparate de monitorizare
la distanță, aparate electronice de înregistrat
temperatura, nu de uz medical, aparate
electronice pentru înregistrarea dioxidului de
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carbon (altele decât cele pentru uz medical),
aparate pentru analiza aerului, aparate pentru
analiza gazelor, avertizoare acustice, cabluri
electrice rezistente la căldură’, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
emițătoare de semnale de alarmă, indicatoare
electrice, instrumente și aparate de măsurat,
indicatoare electrice, instrumente și aparate de
măsurat, monitoare de flux de gaz, senzori de
fum, senzori de gaz, senzori de temperatură
aer, senzori electrici, software de modelare și
simulare a incendiilor, unități de monitorizare
(electrice), aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile (exceptand transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, încărcare de baterii și dispozitive
de stocare de electricitate și închiriere de
echipamente aferente, construcția de instalații
de stocare de petrol și gaze, construcție de
structuri pentru transportul gazelor naturale,
închiriere de compresoare de aer, închirieri
de compresoare de gaz sau de aer, instalare
de conducte de gaz, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
hardware de calculator și a aparatelor
de telecomunicații, întreținere și reparare,
întreținere de mașini și echipamente de sudură,
întreținere și reparații de sisteme de alarmă
anti-incendiu, instalare și reparare de dispozitive
de alarmă anti-incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de evacuare în caz de incendiu,
întreținere și reparații de sisteme de stingere
a incendiilor, întreținere și reparații de instalații
de stocare de petrol și gaze, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, întreținerea și repararea sistemelor
de detectare a incendiilor, montare de
sisteme de stingerea incendiilor, reparare și
întreținere de instalații pentru gaz și electricitate,
repararea buteliilor cu gaz, repararea sistemelor
de alimentare cu gaz, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de prevenire
a incendiilor, servicii de reîncărcare a
stingătoarelor de incendii, actualizări pentru
componente hardware, instalare de protecție
împotriva incendiilor industriale, instalarea de
sisteme de detecție a focului, montare de
instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, furnizare de informații privind instalarea

de aparate electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea detectoarelor
de incendiu, instalare de alarme anti-incendiu,
instalare de alarme, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), instalare de sisteme informatice,
întreținere de instalații de alarme de incendiu,
service de urgență la instalațiile de furnizare a
gazului, instalare și reparații de aparate electrice.
39. Închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport,
logistică de transport, navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), organizarea
serviciilor de transport, organizarea transportului
de mărfuri, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, servicii de
închiriere în legătură cu vehicule, transporturi și
depozitare, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de consultanță în materie de stocare,
servicii de depozitare, servicii de depozitare
a gazului, servicii de distribuție de gaze,
servicii de distribuție, servicii de expediere,
servicii de îmbuteliere, servicii de manipulare
a mărfii de import și export, stocare, transport
de fluide prin conducte, transport de gaze
naturale, transport de gaze prin conducte,
transport și distribuție de gaz natural și de
gaz lichefiat, transportul de gaze cu efect de
seră captate pentru alte persoane, umplerea
containerelor, distribuție prin conducte și cabluri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, ambalare
de produse în containere, consiliere privind
serviciile de expediere a mărfii, depozitare de
combustibili gazoși, depozitare de combustibil
lichid, furnizare de gaz (distribuție), depozitarea
fizică de gaze cu efect de seră pentru alte
persoane, transport de gaz uscat, transport și
livrare de bunuri, încărcarea și descărcarea de
vehicule, servicii de consiliere privind transportul.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității, analiză
de laborator, cercetare de produs, cercetare și
analiză științifică, certificare (controlul calității),
compilare de informații științifice, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță în materie de
control al calității, consultanță privind asigurarea
calității, control de calitate și testare, control
tehnic și inspecție, detectare a defecțiunilor
tehnice sub formă de diagnoză a problemelor la
produsele electronice de consum, efectuarea de
expertize tehnice, evaluarea calitatii, evaluarea
de siguranță a produselor, expertize tehnice
și servicii de explorare, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
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furnizare de informații științifice referitoare
la produse chimice, furnizare de informații
științifice, furnizare de informații în domeniul
tehnologiei științei, furnizare de instalații
computerizate, închiriere de echipamente
științifice și tehnologice, inspectarea mărfurilor în
vederea controlului calității, inspecția aparatelor,
instalare, întreținere, reparare și service de
software de calculator, investigații chimico-
analitice, monitorizarea stării fluidelor, prestare
de servicii de asigurare a calității, proiectare
și testare de produse noi, proiectare științifică
și tehnologică, servicii de analiză de date
tehnice, servicii de autentificare, servicii de
calibrare, servicii de calibrare privind aparatele
electronice, servicii de consiliere științifică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii de
consultanță în materie de testare a produselor,
servicii de consultanță în materie de siguranță a
mediului, servicii de consultanță privind controlul
calității, servicii de expertiză tehnică, servicii de
inginerie referitoare la sisteme de transport și
alimentare cu gaz, servicii de testare pentru
sisteme de alarmă și de monitorizare, servicii
de testare pentru certificarea calității sau a
standardelor, servicii de teste de conformitate,
servicii tehnice de măsurare și testare, servicii
tehnice în domeniul producției de energie
electrică și gaze naturale, stocare de date,
testare, analiză și evaluare de produse și servicii
ale altor persoane, în scopul certificării, testare
de aparatură, testare de control al calității
pentru produse, verificarea calității produselor,
servicii it, servicii de proiectare, consultanță
it, servicii de consiliere și asigurare de
informații, consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, dezvoltare software, programare
și implementare, securitate, protecție și
reconstituire it, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii de
codificare, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, servicii de
inginerie pentru industria gazului, servicii de
testare tehnică.

───────

(210) M 2022 06080
(151) 02/09/2022
(732) AGRICOVER SRL, BD. PIPERA

NR. 1B, CLADIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUD.ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

VOCEA TINERI LIDERI
PENTRU AGRICULTURĂ

(531) Clasificare Viena:
16.01.14; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:(PANTONE 341C),
alb, albastru

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

35. Servicii de expertiză privind eficiența
comercială, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
furnizarea de informații și opinii furnizate
de experți în domeniul afacerilor, servicii de
expertiză privind eficiența agricolă, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol:
furnizarea de informații comerciale referitoare
la industria agricolă, asistență în materie de
management, pentru înființarea, organizarea și
optimizarea întreprinderilor agricole.
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36. Servicii de evaluare financiara, servicii
de planificare financiara, servicii de consiliere
si asistenta financiara, evaluarea activelor
agricole.
41. Servicii de evaluare financiară, servicii
de planificare financiară: servicii de consiliere
și asistență financiară: evaluarea financiară
a activelor agricole., Organizarea de grupuri
educative, organizarea de grupuri consultative,
organizarea și coordonarea de seminarii,
simpozioane, conferințe, congrese, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educativ sau de
divertisment.
42. Servicii de cercetare agricolă, servicii de
digitalizare în domeniul agricol.
44. Servicii de consultanță în sectorul agricol,
servicii de informare și consiliere în domeniul
agricol.

───────

(210) M 2022 06081
(151) 02/09/2022
(732) SALON PODOLOGIE SRL, STR.

FERMEI, 10C, JUDET IASI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(540)
PodoMed

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

44. Servicii de podologie.
───────

(210) M 2022 06085
(151) 02/09/2022
(732) ASOCIATIA GENTLEMAN'S

BIKERS, STR. BUCEGI NR.
37, JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
EU, TU, NOI, LIBERI!

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2022 06087
(151) 02/09/2022
(732) SC FIRIMITURI SRL, STR. I.C.

BRATIANU NR. 16, BL. A64,
PARTER, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

ATELIER firimituri

(531) Clasificare Viena:
25.07.07; 27.05.01

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, cereale procesate, amidon
și produse obținute din acestea, preparate
de coacere și drojdie, alimente cu paste la
conservă, alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, amestecuri de ovăz care conțin
fructe uscate, aperitive (tartine), aperitive pe
bază de făină, ananas pané, banane pané,
baghete umplute, baozi (chifle umplute), batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
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batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
blaturi de pizza congelate, boabe de porumb
prăjite, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), brioșe, bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (fel de mâncare
mexicană), chifle cu gem de fasole, chifle fierte
în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței cu
specific chinezesc), cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, clătite americane, clătite, clătite cu
ceapă verde (pajeon), clătite congelate, clătite
din fasole mung (bindaetteok), clătite kimchi
(kimchijeon), clătite sărate, covrigei, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei moi,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
crusta de pizza, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), feluri de mâncare în special
pe bază de orez, floricele cu caramel, floricele de
porumb, floricele de porumb învelite în caramel,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, cu alune,
floricele glasate cu zahăr, friganele congelate,
frigănele, fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi de
orez, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
fulgi pita, găluște de creveți din aluat, găluște
de orez, găluște din orez garnisite cu pastă
de fasole dulce (ankoro), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), gimbap
(fel de mâncare coreean pe bază de orez),
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări din
tortilla, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de grâu, gustări pe bază de multicereale,

gustări pe bază de orez, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, găluști
de orez acoperite cu pudră de fasole (injeolmi),
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri), înveliș
pentru sandvișuri, jiaozi (găluști umplute), jeleu
de hrișcă (memilmuk), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri criodesicate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de
orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, mâncăruri pregătite pe
bază de orez, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) orez, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate pe bază de
tăieței, pentru copii mici, mâncăruri preparate
pentru copii mici pe bază de tăieței, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate în special pe bază de paste,
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, nachos (mâncare
tradițională mexicană), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), orez dulce cu
nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez glutinos învelit în frunze de
bambus (zongzi), orez preparat învelit în
alge marine, paste făinoase umplute, paella,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pâine
cu umplutură, pătrățele cu ovăz, plăcinte
cu carne de pui, plăcinte cu carne tocată,
plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu pește, plăcinte cu vânat, plăcinte dulci
sau sărate, plăcintă cu carne, plăcinte gătite,
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plăcinte proaspete, popcorn aromat, porumb
fript, porumb procesat pentru floricele, porumb
prăjit, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de soia, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe
bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri
de alge marine deshidratate (gimbap), rulouri
de pâine umplute, rulouri de primăvară, rulouri
umplute, salate de paste, salată de macaroane,
salată de orez, sandviș din brânză topită,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
sandvișuri care conțin carne de vită tocată,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
salată, sandvișuri care conțin pește, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sendvișuri cu carne de curcan,
sanvisuri continand carne de pui, sandvișuri
încălzite la grill, sandvișuri cu pește, snacksuri
din grâu extrudat, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghetti și chiftele, spaghete cu sos de roșii la
conservă, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței ramen,
tăiței prăjiți cu legume (japchae), turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, won ton, wonton,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul

ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, alune glazurate
cu ciocolată, alune trase în ciocolată, amestec
kheer (budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, arahide (produse de cofetărie pe bază de
-), arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți
de graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan), budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de griș, budincă de orez,
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
budincă pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri
de cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu hrean
japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema
spumă (dulce), cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub formă
de spume, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi de
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patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, gem de boabe de fasole învelit
într-o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, jeleuri de
fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan
din ciocolată, marțipan, migdale (produse de
cofetărie pe bază de -), migdale acoperite
de ciocolată, măr pané, înghețate și dulciuri,
înlocuitor de cremă, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori de ciocolată, înlocuitori (ciocolată),
pâine, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
pâine indiană, praline cu napolitană, preparate
din zahăr pentru cofetărie, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri din
mei sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie nemedicamentoase
pentru utilizare în timpul unei diete pe bază
de control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse

de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină de
cartofi, produse pe bază de ciocolată, rahat
turcesc, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume de
ciocolată, spume, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, vla
(cremă englezească custard).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei game
variate de bunuri din clasa 30 (exceptând
transportul lor), permitand clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2022 06088
(151) 02/09/2022
(732) SC GUARD PGA SECURITY

PROFESIONAL ASSOCIATTION,
NR. 365, JUD. TIMIȘ, JEBEL,
307235, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GUARD P.G.A. SECURITY
PROFESIONAL
ASSOCIATTION

(531) Clasificare Viena:
24.11.18; 03.07.01; 27.05.01; 26.11.03;
26.11.25

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

45. Servicii de pază și de siguranță pentru
protejarea bunurilor și indivizilor, în special
activități de investigație și protecție a bunurilor
și indivizilor, servicii personale și sociale
oferite de către terți, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii juridice, consultanță în
domeniu juridic.

───────

(210) M 2022 06089
(151) 02/09/2022
(732) ASOCIATIA GENTLEMAN'S

BIKERS, STR. BUCEGI, NR. 37,
JUDET VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

THE GENTLEMEN BIKERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2022 06090
(151) 02/09/2022
(732) SMART - EXPO CORPORATION

S.R.L., BULEVARDUL VOLUNTARI
NR. 86, COMPLEX SMART EXPO
FLORA, CLĂDIREA C6-HALA
DE CARNE, INTRAREA 2, ET.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, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SMART EXPO FLORA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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
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 comercializare, 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 (afaceri
imobiliare), management financiar, evaluări
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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. 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 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 06091
(151) 02/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
86, ÎN COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304
- PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ 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)
SAM EXPO

(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 comercializare, 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 (afaceri
imobiliare), 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. 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
02/09/2022-04/09/2022

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, 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 06092
(151) 02/09/2022
(732) ABC-MANOLE SRL, STR.

COZIA NR. 5, JUDEȚ BRAȘOV,
MUNICIPIUL BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

SMART MANOLE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 15.07.03;
26.02.07

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
gri, alb

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

9. Aplicație interactivă de calculator
descărcabilă, aplicație interactivă descărcabilă
destinată utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
software de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru telefoane mobile, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru gestiunea
proiectelor, software în domeniul administrării

proiectelor de construcţii, descărcabil, aplicații
software descărcabile de calculator pentru
administrarea construcțiilor și operațiunilor,
software descărcabil pentru administrarea
sarcinilor și administrarea sarcinilor în
colaborare, software descărcabil de calculator
pentru managementul proiectelor, software
descărcabil de calculator pentru automatizare,
sarcini, flux de lucru și resurse și furnizarea
de notificări și rapoarte pentru utilizatori,
software descărcabil pentru planificare, software
pentru făcut calendare, descărcabil, software
descărcabil pentru furnizarea de notificări și
rapoarte la utilizatori, software de calculator
descărcabil destinat utilizării la stocarea
electronică a datelor, software descărcabil
destinat utilizării la distribuirea informaţiilor
pentru facilitarea lucrului în colaborare şi
a discuţiilor interactive, software descărcabil
pentru comunicaţii electronice, inclusiv chaturi,
e-mail şi discuţii.
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de comerț, inclusiv în mediul
online, cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț, inclusiv în mediul online,
cu privire la aparate fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, inclusiv
în mediul online, în legătură cu aparate şi
instalaţii de încălzit, de ventilare, de aer
condiţionat şi de purificare a aerului, instalaţii
de ventilare, aparate de ventilare, echipamente
de ventilare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de promovare, servicii de comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor.
36. Afaceri imobiliare, management imobiliar,
consultanță în domeniul imobiliar, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), consiliere și consultanță în
construcții, servicii de management în
construcții, supervizarea construcțiilor pe șantier,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, servicii de planificare de șantier
și servicii din domeniul construcțiilor de
clădiri și construcțiilor imobiliare, furnizare de
informații legate de construcții și servicii de
reparații destinate imobilelor, supravegherea
construcțiilor de clădiri, servicii de construcții
de clădiri și proprietăți, activitate de informare,
consultanţă privind toate serviciile de mai sus.
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42. Servicii de arhitectură și design interior,
proiectare de instalații industriale, proiectare
de instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații de răcire, furnizare
de software online nedescărcabil pentru
administrarea construcțiilor și operațiunilor,
furnizare de software online nedescărcabil
pentru administrarea sarcinilor și administrarea
sarcinilor în colaborare, furnizare de software
online nedescărcabil pentru automatizare,
urmărirea sarcinilor, administrarea fluxurilor de
lucru și resurselor și furnizarea de notificări
și rapoarte pentru utilizatori, nedescărcabile,
furnizare de software nedescărcabil online
destinat utilizării pentru planificare și calendare,
precum și furnizare de notificări și rapoarte
pentru utilizatori, furnizare de software
nedescărcabil online destinat utilizării la
distribuirea informațiilor pentru facilitarea lucrului
în colaborare și a discuțiilor interactive, servicii
de software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru administrarea construcțiilor și
operațiunilor, servicii de software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru administrarea
sarcinilor și administrarea sarcinilor în
colaborare, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă software pentru planificare
și calendare, precum și pentru furnizare
de notificări și rapoarte pentru utilizatori,
servicii software ca un serviciu (saas) care
oferă software, folosit la stocarea electronică
a datelor, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă software destinat utilizării
la distribuirea informațiilor pentru facilitarea
lucrului în colaborare și a discuțiilor interactive,
servicii software ca un serviciu (saas) care
oferă software destinat utilizării în comunicații
electronice, și anume discuții, e-mail și discuții
interactive, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă software pentru administrarea
proiectelor, servicii de software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru automatizarea,
urmărirea sarcinilor, administrarea fluxului de
lucru și resurselor și furnizare de notificări și
rapoarte pentru utilizatori, găzduire de platforme
de comerț electronic pe internet.

───────

(210) M 2022 06093
(151) 02/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L.,

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

(540)
SAM EXPO TEXTIL

(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
cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
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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 comercializare, 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 agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Închiriere de spaţii comerciale (afaceri
imobiliare), 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. 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,
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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, 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 06094
(151) 02/09/2022
(732) CAPISIZU & ASOCIATII -

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI,
STR.VLAD DRACU NR. 8,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CA CAPISIZU & ASOCIATII

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii juridice, cercetare juridică în legătură
cu tranzacții imobiliare, cercetări juridice,
compilare de informații juridice, concesiune de
licențe de programe de calculator, concesiune
de licențe de proprietate industrială, concesiune
de licențe de spectacole muzicale, concesiune

de patente, concesiune licențe de proprietate
intelectuală, consiliere cu privire la litigii,
consiliere juridică, consiliere juridică legată de
franchising, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de oferte,
consiliere în domeniul proprietății intelectuale,
consiliere în materie de proprietate intelectuală,
consiliere și reprezentare juridică, consultanță
juridică privind drepturile de proprietate
intelectuală, consultanță juridică referitoare
la cartografierea brevetelor, consultanță
în domeniul managementului proprietății
intelectuale și dreptului de autor, consultanță
în legătură cu respectarea protecției datelor,
consultanță în materie de litigii, consultanță
în probleme de drepturi de proprietate
industrială, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, consultanță pentru afaceri
juridice personale, consultanță privind acordarea
de licențe pentru software de calculator,
consultanță privind protecția desenelor sau
modelelor industriale, consultanță privind
protecția drepturilor de autor, consultanță privind
protecția indicațiilor geografice, consultanță
privind înregistrarea de nume de domenii,
consultanță profesională legală în materie de
francize, consultanță referitoare la acordarea
de licențe pentru proprietate intelectuală,
consultanță referitoare la licențierea brevetelor,
consultanță referitoare la licențierea mărcilor,
consultanță referitoare la managementul
proprietății intelectuale, consultanță referitoare
la protecția brevetelor, consultanță referitoare
la protecția mărcilor, consultări cu privire la
managementul drepturilor de autor, contencios
(servicii de -), execuție testamentară, exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor prin licențiere (servicii juridice), 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
privind agențiile de acordare de licențe pentru
drepturi de autor, furnizare de informații în
domeniul juridic, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizarea de informații cu
privire la servicii juridice, furnizarea de informații
juridice, informare în domeniul proprietății
intelectuale, intermediere în proceduri juridice,
gestiunea proprietății intelectuale, investigații
în domeniul proprietății intelectuale, licențe
de proprietate intelectuală (concesiune de -),
închiriere de nume de domeniu de internet,
înregistrare de nume de domenii pentru
identificarea utilizatorilor unei rețele globale
de calculatoare, înregistrarea numelor de
domeniu pentru identificarea utilizatorilor pe o
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rețea globală de calculatoare (servicii legale),
înregistrare și depunere de desene și modele,
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, licențierea conceptelor de
franciză (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), mediere, pregătirea
de rapoarte juridice, pregătirea regulamentelor,
protejarea drepturilor de autor, punere în
aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală,
punere în aplicare a drepturilor asupra mărcii,
servicii de anchete juridice, servicii de arbitraj,
servicii de arbitraj în legătură cu relațiile
industriale, servicii de arbitraj, intermediere și
conciliere privind conflicte, servicii de asistență
legală, servicii de asistență pentru litigii, servicii
de avocatură (servicii juridice), servicii de
avocatură pentru brevete, servicii de cercetare
de informații juridice, servicii de consiliere
cu privire la drepturi de autor, servicii de
consiliere cu privire la drepturile consumatorilor
(consiliere juridică), servicii de consiliere cu
privire la drepturile de proprietate intelectuală,
servicii de consiliere cu privire la protecția
proprietății intelectuale, servicii de consiliere
juridică, servicii de consiliere pentru alegerea
numelui de domeniu, servicii de consiliere
profesională legate de drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de consiliere în materie de
licențe de proprietate intelectuală, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii de
consultanță cu privire la proprietatea industrială,
servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, servicii
de consultanță pentru proprietatea intelectuală
pentru investitori, servicii de consultanță pentru
proprietatea intelectuală pentru universități și
instituții de cercetare, servicii de consultanță
pentru proprietatea intelectuală în domeniul
brevetelor și cererilor de brevete, 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 expertiză judiciară, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
informare cu privire la drepturile consumatorului,
servicii de informare pe probleme legale, servicii
de informații juridice, servicii de investigații cu
privire la cererile de despăgubire în domeniul
asigurărilor, servicii de licențiere referitoare
la drepturi de spectacole (servicii juridice),

servicii de mediere, servicii de mediere a
conflictelor conjugale, servicii de mediere de
divorțuri, servicii de mediere juridică, servicii de
înregistrare de societăți, servicii de înregistrare
legală, servicii de notificare judiciară, servicii
de pregătire a documentelor juridice, servicii
de reprezentare juridică, servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor, servicii de supraveghere juridică, servicii
de transfer de proprietăți (servicii juridice),
servicii furnizate de avocați pledanți, servicii
în domeniul proprietății intelectuale, servicii
juridice (paralegale), servicii juridice cu privire
la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență, servicii juridice cu privire
la licențe, servicii juridice legate de achiziția
de drepturi de proprietate intelectuală, 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 procesele judecătorești, 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 în materie de litigii, servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de difuzare,
servicii juridice privind exploatarea drepturilor
de proprietate intelectuală, 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 privind înregistrarea mărcilor, servicii
juridice referitoare la creantele de asigurari
sociale, servicii juridice pro bono, 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.

───────
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(210) M 2022 06095
(151) 02/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
86, ÎN COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304
- PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ 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)
SAM FASHION

(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 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, furnizare de 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
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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 comercializare, 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 agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Închiriere de spaţii comerciale (afaceri
imobiliare), 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. 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
de fast-food, catering şi pentru acasă, 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 06096
(151) 02/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
86, ÎN COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304
- PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDEȚ 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)
SAAM EXPO

(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
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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, furnizarea de 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 comercializare, 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 agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Închiriere de spaţii comerciale (afaceri
imobiliare), 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. Informaţii şi consiliere în materie de
divertisment şi de punere la dispoziţie de facilitaţi
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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
de fast-food, catering şi pentru acasă, 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 06097
(151) 02/09/2022
(732) LIFT GIRAFA S.R.L., STR.

FLORILOR, NR. 72, SAT LUNCA
CÂLNICULUI, JUDEȚ BRAȘOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
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)
LIFT GIRAFA

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

37. Închiriere de macarale (echipament de
construcții), închiriere de macarale pentru
ridicare de încărcături grele, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, închiriere de echipamente
de șantier, închirieri de platforme și schele,
închiriere de echipamente de ridicat, închiriere
de echipamente de construcții, închiriere de
platforme de lucru la înălțime, închiriere și
întreținere de platforme de lucru, închiriere
de platforme de ridicare cu autopropulsie,
închirierea de aparate de ridicat pentru
persoane, informații privind închirierea de
echipament pentru construcții, închiriere de
echipamente folosite la construcția de clădiri,
închiriere de aparate de ridicat destinate utilizării
în construcții, închiriere de mașini, unelte și
aparate destinate utilizării în construcția de
clădiri, servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2022 06098
(151) 02/09/2022
(732) MIL TRADE S.R.L., CALEA

ARMATEI NR.94A, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, 445100,
SATU MARE, 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)

HYDROGUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.05

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

2. Grunduri, coloranți cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminium, vopsele pe bază de azbest,
vopsele bactericide, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), vernis bitum, cerneluri
conducătoare, baițuri pentru lemn, preparate
de protecție pentru metale, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele, diluanți pentru
vopsele, fixatori (vernisuri), vopsele ceramice,
lacuri, mordanți, uleiuri anti-corozive, preparate
anti-corozive, coloranți, substanțe colorante,
terebentină, diluant pentru vopsele, vopsele
ignifuge, lac de asfalt, vopsele conducătoare,
emailuri pentru pictură, vopsele de email.

───────

(210) M 2022 06099
(151) 02/09/2022
(732) SC CONCEPTUAL LAB SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR.19, JUDETUL
MARAMURES, VISEU DE SUS,
435700, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Vitalis Dent, NEW
SMILE,NEW LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.10

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#4DB748), maro (Hex #633B1B)

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

44. Stomatologie, servicii de radiografie, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii
de ortodonție, stomatologie estetică, clinici
medicale, imagistică cu raze x de uz
medical, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de asistență medicală, servicii de consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților, servicii de evaluare
medicală, servicii de imagistică medicală, servicii
de tratament medical, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
medicale de igienă orală, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii prestate de medici,
servicii stomatologice.

───────
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(210) M 2022 06100
(151) 02/09/2022
(732) CLAUDIU GURĂ, STR.VIGONIEI

NR.4, BL.9, SC.3, ET.6, AP.91,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC 3, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ARCHITECTUREOFMINDS
SINCE 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.02; 26.11.02;
27.07.01; 29.01.13

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

clase:
9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
cd-uri şi dvd-uri audio şi video, materiale
de prezentare online şi offline sub formă de
broşuri electronice descărcabile şi înregistrări
video de prezentare, programe (software) de
aplicaţii descarcabile de mobil prin ios şi android,
materiale audio, înregistrări audio, audio book-

uri (înregistrări audio, meditaţii ghidate, pachete
de meditaţii ghidate, audiobooks) descărcabile.
38. Transmisii online, transmisie în timp real prin
intermediul platformei de e-learning de
traininguri video., transmisie de podcasturi,
furnizarea accesului utilizatorilor la
retelele globale de calculatoare, furnizarea de
camere de chat pe internet, furnizarea
de forumuri online, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă.
41. Coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
furnizare de curs de educare şi dezvoltare
mentală şi emoţională (predat atât online,
cât şi offline), furnizare de curs complet de
meditaţie şi mindfulness (predat atât online,
cât şi offline), furnizare de curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
furnizare de curs de dezvoltare spirituală
(predat atât online, cât şi offline), servicii
instruire (coaching) pentru viaţă susţinute în
cadrul programului de trainerii şi mentorii
academiei (instruire), crearea de podcasturi cu
scop de divertisment, organizare de seminarii,
workshopuri, conferinţe online şi offline în
vederea instruirii şi educării cu privire la tehnicile
şi metodele pe care le conţine programul,
susţinute de către autor şi de trainerii academiei,
organizare de seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, furnizare de publicaţii
online nedescarcabile, altele decât cele cu
scop publicitar, organizarea de workshopuri
online şi offline, webinarii online, evenimente în
grupuri (instruire), curs de coaching (instruire)
și antrenament de viață (life coaching), training
complet de instruire, formare și pregătire
(instruire), seminarii online și offline de practică
ce conțin studii de caz și sesiuni de
modelare a ședințelor de ghidare reale, cu
scopul îmbunătățirii performanțelor (instruire),
traininguri video., academii (educaţie), transfer
de cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii de consultanță în domeniul educației
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antreprenoriale, instruirea angajaților, servicii de
consultanță cu privire la formarea angajaților.

───────

(210) M 2022 06101
(151) 02/09/2022
(732) SOLID LEMN ART S.R.L.,

COMUNA IZVOARELE
NR.364, JUDETUL PRAHOVA,
HOMORÂCIU, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Festivalul Vieţii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.16

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

clase:
41. Prezentare de concerte, organizarea de
concerte muzicale pentru radio, prezentare de
concerte muzicale, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, producere de
concerte muzicale, divertisment de tipul
concertelor, organizare și coordonare de
concerte, servicii pentru concerte de canto,

rezervare de bilete la concerte, organizarea
de concerte de muzică în direct, rezervare
de locuri la concerte, închiriere de săli de
concerte, organizare de concerte de muzică pop,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de concerte în direct susținute de
formații muzicale, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizarea de spectacole
muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații
de muzică live, pregătire pentru aprecierea
muzicii, organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, publicare
de cărți de muzică, prezentare de concerte,
organizarea de concerte de muzică în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
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spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire
in domeniul muzical, servicii de divertisment
sub forma de spectacole sustinute de o
formatie care canta muzica vocala, organizarea
de spectacole muzicale live, producție de
înregistrări muzicale, reprezentații muzicale în
direct, servicii de biblioteci muzicale, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,

consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare de
bilete pentru evenimente, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop educațional sau cultural,
servicii sportive și de fitness, servicii educative și
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
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și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de concerte muzicale pentru radio,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicarea de materiale
multimedia online nedescărcabile, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de concerte de muzică în direct, coordonare de
festivaluri de film, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii oferite de parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de cluburi de
fani (divertisment), servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, furnizare de instalații de joacă
pentru copii (divertisment), furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, organizarea de
expoziții de artă, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii
educative în arta interpretării scenice, servicii
de galerii de artă, închiriere de lucrări de artă,
servicii de expoziții de artă, servicii oferite de
tabere de recreere, organizarea de cursuri în

cadrul taberelor educative, servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație), cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de spectacole, servicii de impresariat,
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, servicii oferite de cluburi
de divertisment sau educaţie, producţie de
muzică, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, producţie de videoclip-uri muzicale,
producţie de înregistrări muzicale, servicii de
editare şi înregistrare de muzică, organizarea
de spectacole de muzică în direct, reprezentaţii
de muzică live, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri).

───────

(210) M 2022 06102
(151) 02/09/2022
(732) LINOGAL SRL, STR.

TURTURELELOR NR.1, BL. B13,
AP.15, JUDETUL GALATI, GALATI,
800445, GALAȚI, ROMANIA

(540)
Linovit

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06103
(151) 02/09/2022
(732) ONESHIRT SRL, STR. PENES

CURCANU, 4-5 BIROU1, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

.ONE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 09.03.08; 26.03.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#9ba2ec, HEX #85e0ef), portocaliu
(HEX #f8d38d), roz (HEX #dc98c5,
HEX #f9c5c4), verde (HEX #61dccc),
gri (HEX #b8b9bb), negru (HEX
#000000)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,

îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06104
(151) 03/09/2022
(732) VICTORIA ANDREEA URSU, STR.

MIHAI EMINESCU 4A, JUDEȚ
NEAMȚ, TARGU NEAMT, 615200,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

UVIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2738)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
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───────

(210) M 2022 06106
(151) 04/09/2022
(732) OCTAVIAN MUNTEAN, STR.

CRĂIȚELOR NR. 1M, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GHERORGHE ȘINCAI NR. 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Daruri din Moldova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 26.11.03; 26.11.14;
24.15.01

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale pentru plantare,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2022 06107
(151) 04/09/2022
(732) HOME AROMA JOY SRL, STR.

CODRULUI NR. 27, MANSARDA,
CORP C7, AP. 25, JUDEȚ ILFOV,
MAGURELE, 077125, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MON MELANGE
LAB DE PARFUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.03

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, beţişoare
parfumate, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
parfumuri, apă parfumată.

───────


