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Cereri Mărci publicate în 10/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05233 03/08/2022 PAYSERV CONSULTING SRL Smart Vibe smart kinder vibe

2 M 2022 05270 03/08/2022 BAVARIA SERVICE SRL BAVARIA SERVICE

3 M 2022 05271 03/08/2022 BAVARIA SRL BAVARIA INSTALAȚII TERMICE

4 M 2022 05272 03/08/2022 FLOREA CRÂNGUȘ CRÂNGUȘ

5 M 2022 05273 03/08/2022 CAMERA DE COMERT
INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA

SMART energy expo

6 M 2022 05274 03/08/2022 MOCANU LAURA LORÁN LIPS

7 M 2022 05275 03/08/2022 MENTORI DE GUST SRL MENTORI de Gust echipamente
horeca, consultanță cooking

8 M 2022 05276 03/08/2022 ROMEO-MARIUS MUREŞANU SUN CITY studio

9 M 2022 05277 03/08/2022 GIANINA LUPU THE BIG OUTLET BIG BRANDS
LOW PRICES

10 M 2022 05278 03/08/2022 ONOF SRL smartidia

11 M 2022 05279 03/08/2022 ETTA SRL ETTA FAGURI ARTIFICIALI DIN
CEARĂ DE ALBINE

12 M 2022 05280 03/08/2022 CORA PRINT SRL Mamut

13 M 2022 05281 03/08/2022 BTLN STORE SRL BEYOND THE MEMBER CLUB

14 M 2022 05282 03/08/2022 DOMENIUL BOGDAN SA Natura într-un pahar cu vin

15 M 2022 05283 03/08/2022 ILEX RETAIL SRL n NATURISSE

16 M 2022 05284 03/08/2022 TO GO PRONTO E VIA S.R.L. La Italianu' 2018

17 M 2022 05285 03/08/2022 DOMENIUL BOGDAN SA TRUFAȘ

18 M 2022 05286 03/08/2022 RAZVAN LABO MINDRILA SPARK
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(210) M 2022 05233
(151) 03/08/2022
(732) PAYSERV CONSULTING SRL,

STR. INTERIOARĂ NR. 3, INCINTA
AGROSTAR CONSTANȚA S.A,
SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE
417 MP, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Smart Vibe smart kinder vibe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.05.23; 26.13.25;
26.11.02; 29.01.12

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2022 05270
(151) 03/08/2022
(732) BAVARIA SERVICE SRL,

STR. CRINULUI NR.95, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BAVARIA SERVICE

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de lucrări de instalații sanitare,
termice, servicii în domeniul construcțiilor.

───────

(210) M 2022 05271
(151) 03/08/2022
(732) BAVARIA SRL, STR. CRINULUI

NR.95, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BAVARIA INSTALAȚII
TERMICE
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(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comert cu echipamente și furnituri
pentru instalații sanitare și de încălzire.

───────

(210) M 2022 05272
(151) 03/08/2022
(732) FLOREA CRÂNGUȘ, STR. I. T.

MESCHENDORFER, NR. 359, SAT
SANPETRU, JUDET BRASOV,
COMUNA SANPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

CRÂNGUȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 07.11.01;
29.01.01

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

clase:

42. Servicii de inginerie, servicii de consultanță
tehnică, expertize tehnice (lucrări de inginerie),
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
ingineriei, servicii de expertize tehnice,
efectuarea de expertize tehnice, expertize
tehnice și servicii de explorare, cercetare
în domeniul ingineriei, servicii de inginerie
structurală, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de inginerie în
materie de proiectare de structuri.

───────

(210) M 2022 05273
(151) 03/08/2022
(732) CAMERA DE COMERT

INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA,
BB. ALEXANDRU LAPUSNEANU,
NR.185A, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART energy expo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
07.01.08; 05.03.13; 05.01.05; 29.01.03

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

clase:
35. Organizarea de targuri si expozitii cu scop
comercial sau publicitar.
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41. Organizarea expozitiilor cu scop educational
sau cultural, organizarea si coordonarea
conferintelor, congreselor si simpozioanelor.

───────

(210) M 2022 05274
(151) 03/08/2022
(732) MOCANU LAURA, BD. MIRCEA

VODĂ, NR. 21D, AP. 6.1, ET.
6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LORÁN LIPS

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

44. Îngrijirea sănătății, asistență medicală,
servicii stomatologice, îngrijire medicală,
chirurgie plastică, servicii de telemedicină,
servicii de ortodenție, tatuare, servicii de
saloane de înfrumusețare, consiliere în domeniul
sănătății.

───────

(210) M 2022 05275
(151) 03/08/2022
(732) MENTORI DE GUST SRL, STR.

BACINSCHI, NR. 3, BL. CL4, SC. A,
ET. 7, AP. 40, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

MENTORI de Gust
echipamente horeca,
consultanță cooking

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.14;
11.01.01; 26.11.03; 26.01.01; 24.17.02

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

clase:
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou. strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de masini si echipamente horeca (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
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prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
de material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, licitare, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor din domeniul gastronomic, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare., consultanţă profesională
în afaceri, publicitate.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate in legatura cu
gastronomia, transfer de know-how (instruire),
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, instruire practică (demonstraţii),
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea

şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele publicitare, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. servicii de restaurante,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de bar,
servicii de pensiune, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────
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(210) M 2022 05276
(151) 03/08/2022
(732) ROMEO-MARIUS MUREŞANU,

STR. EPISCOP GRIGORIE LEU
NR. 57B, JUD. ARGEȘ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

SUN CITY studio

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.01

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

44. Saloane de bronzare, servicii oferite de
saloane de bronzat şi de solarii, servicii de
bonzare în scopuri cosmetice (pentru oameni)

───────

(210) M 2022 05277
(151) 03/08/2022
(732) GIANINA LUPU, SOS. NICOLINA,

NR. 43, BL. 966A, SC. B, ET.7, AP.
26, JUD. IAŞI, IAŞI, 700695, IAȘI,
ROMANIA

(540)

THE BIG OUTLET BIG
BRANDS LOW PRICES

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

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole purtate
în jurul gâtului, confecții (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), uniforme școlare,
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uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail
cu diverse produse de larg consum, in
special articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor), permiţând clienţilor să vadă şi
să cumpere comod din magazine, din cataloage
cu livrare prin corespondenţă sau media
electronică, şi anume de pe site-uri web, servicii
de comerţ electronic, furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
servicii de gestionare a afacerilor inclusiv
în legătură cu comerțul electronic, publicitate
online și promovare prin intermediul unei rețele
de computere și al unei retele de telefonie
mobilă, servicii de magazin on-line, servicii
de expunere comercială de mărfuri, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, lucrări de birou,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor de
mai sus, demonstraţii cu produse, închirierea
de timp și spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, prezentarea produselor în toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agenţii de import şi export, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de administrare a francizelor
comerciale, administraţie comercială.

───────

(210) M 2022 05278
(151) 03/08/2022
(732) ONOF SRL, STR. PETRU MOVILA,

NR. 91, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, 610094, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
smartidia

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
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sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05279
(151) 03/08/2022
(732) ETTA SRL, STR. PIAŢA

CENTRALĂ, NR. 1, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420009, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ETTA FAGURI ARTIFICIALI
DIN CEARĂ DE ALBINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.03.01; 03.13.04;
03.13.05

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#FF0000), galben (HEX #FFD700),
negru, maro, alb

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

20. Faguri de miere.
───────

(210) M 2022 05280
(151) 03/08/2022
(732) CORA PRINT SRL, STR. GĂRII,

NR. 4B, JUD ALBA, MUN. ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Mamut

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.01.01; 26.11.02

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

clase:
3. Detergenți, substante, solutii, produse pentru
curatarea suprafetelor, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, produse de curățare sub
formă de spume, produse sub formă de spray
pentru curățarea geamurilor, lavete impregnate
cu preparate pentru lustruire, destinate
curățeniei, soluții de ștergere, întreținere și
curățare a spatiilor sanitare, preparate pentru
curățare și odorizante, săpunuri, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
cosmetice, produse pentru toaletă, articole de
parfumerie și odorizante.
5. Dezinfectante folosite pentru igienă, săpunuri
dezinfectante, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri).

───────
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(210) M 2022 05281
(151) 03/08/2022
(732) BTLN STORE SRL, CALEA

DOROBANTI NR. 135-145, BL.10,
SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010563, ROMANIA

(540)

BEYOND THE MEMBER CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:auriu (HEX #ac8400,
#fdee79)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 05282
(151) 03/08/2022
(732) DOMENIUL BOGDAN SA,

STR. GRIGORE MORA, NR.
13, PARTER, BIROUL 2,
APARTAMENT 1, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Natura într-un pahar cu vin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 11.03.02; 05.01.05

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

clase:
33. Vin, băuturi pe bază de vin, băuturi alcoolice
(cu excepția berii).
35. Servicii de comerț în legătură cu vinuri,
servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
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publicitare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu
scop comercial sau publicitar, desfășurarea de
evenimente comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
agenții de import și export.
41. Organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative, servicii
de formare în degustare vinuri (instruire).

───────

(210) M 2022 05283
(151) 03/08/2022
(732) ILEX RETAIL SRL, STR.

BARCAULUI, NR.39, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

n NATURISSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, produse cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice care
conțin panthenol, produse cosmetice și produse

de toaletă nemedicinale, preparate pentru
pedichiură, preparate igienice ca articole de
toaletă, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
produse cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, produse cosmetice organice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri pentru toaleta personală, unguente
de uz cosmetic, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, odorizante de casă,
preparate pentru spălare, aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, detergenți alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
parfumuri pentru ceramică, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, lichide de
curățare, lichid de spălare, detergenți pentru
spălarea vaselor, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea petelor de
pe articolele de menaj, produse pentru clătire,
produse de curățare sub formă de spray pentru
materiale textile, produse de curățare sub formă
de spume, produse de curățare de uz casnic,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, adeziv pentru extensii de păr, adezivi
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pentru uz cosmetic, balsam pentru cuticule,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
ceruri de masaj, apă florală, aromatizanți
(uleiuri esențiale), arome alimentare preparate
din uleiuri esențiale, uleiuri esențiale de
cedru, esențe și uleiuri eterice, preparate
pentru aromoterapie, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, uleiuri aromatice, uleiuri de
aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri distilate
pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale sub formă
de emulsie, uleiuri parfumate, apă de toaletă,
apă de colonie, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanți pentru parfumuri, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni și creme de
corp parfumate, loțiuni bay rum (cel mai
des utilizate ca aftershave sau apă de
colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, parfumerie (produse de -), uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante
de uz uman şi veterinar și antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, preparate și tratamente pentru păr,
săpunuri și geluri, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru baie, apă micelară,
colagen hidrolizat de uz cosmetic, parfumuri,
lemn parfumat, săculețe parfumate, săpunuri
parfumate, conuri parfumate, parfumuri solide,
bețișoare parfumate, potpuriuri parfumate, pudră
de talc parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse

astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de păr,
rimel, geluri pentru duș, produse de curățare
pentru mâini, săpun lichid, șampoane pentru
corp, săpun pentru utilizare fără apă., parfumuri
lichide, parfumuri pentru corp, baze pentru
parfumuri de flori, parfumuri de camera sub
formă de spray, apă de lavandă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scop
publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice, produse de toaletă, articole
de parfumerie si odorizante, farduri, săpunuri
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și geluri, preparate pentru baie, deodorante
si antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate pentru
igiena orală, preparate și tratamente pentru păr,
produse pentru epilare și bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea și curățarea
corpului, preparate pentru curățare și odorizante,
dezinfectanți, geluri pentru curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu ustensile cosmetice și de toaletă
și aplicatoare cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
genți pentru cosmetice, lădițe pentru cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, casete pentru
accesorii de frumusețe si portfarduri, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare
parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare de
uleiuri parfumate.

───────

(210) M 2022 05284
(151) 03/08/2022
(732) TO GO PRONTO E VIA S.R.L.,

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.15,
BLOC 15, SCARA G, ETAJ 2, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020123,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

La Italianu' 2018

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 11.01.05; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3020),
negru, alb

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 05285
(151) 03/08/2022
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

GRIGORE MORE NR. 13, PARTER,
BIROUL 2, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRUFAȘ

(531) Clasificare Viena:
05.11.05; 29.01.13; 27.05.01

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

clase:
33. Vin, băuturi pe bază de vin.

───────

(210) M 2022 05286
(151) 03/08/2022
(732) RAZVAN LABO MINDRILA, ȘOS.

PIPERA NR. 61, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020111, ROMANIA

(540)

SPARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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