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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/11/2022-06/11/2022
Cereri Mărci publicate în 11/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07936

(151)
04/11/2022

(732)
(540)
GEORGIANA-MĂLINA TĂNASE FABRICA de emoții

2 M 2022 07938

04/11/2022

MIHAI-FLORIN PAVEL

SMB Street Members Billionaire

3 M 2022 07939

04/11/2022

BAR BOX EVENTS SRL

Pinky Coffee

4 M 2022 07941

04/11/2022

S.C. MADIXXNUTS S.R.L.

PISICA ALBASTRA Donuts &
Coffee Shop

5 M 2022 07943

04/11/2022

CULTIVALTERNATIVE SRL

zorizori

6 M 2022 07944

04/11/2022

GTA BUSINESS
DEVELOPMENT SRL

GTA Energy

7 M 2022 07946

04/11/2022

WGS DIVIZIA TEHNICA SRL

WGS DIVIZIA TEHNICĂ

8 M 2022 07947

04/11/2022

ROOF SECURITY SRL

ROOF SECURITY

9 M 2022 07948

04/11/2022

ENVISIONE DENTAL ART SRL

Fiecare zambet are povestea lui!
envisione art

10 M 2022 07949

04/11/2022

SERGIU MADALIN IONUT
LUPU

Ministry of Hip Hop

11 M 2022 07950

04/11/2022

SC STRATEGIUM
strategium
DEVELOPMENT CONSULTING
SRL

12 M 2022 07952

04/11/2022

S.C. METALTIM S.A.

RESTAURANT 23

13 M 2022 07953

04/11/2022

JIVAGO SRL

DJ Diojivago

14 M 2022 07954

04/11/2022

MIREL MORMOE

Minunea naturii din grădina cu de
toate

15 M 2022 07956

04/11/2022

WERK BAUSTOFF SRL

WERK Steinwolleplatte 37 PT

16 M 2022 07957

04/11/2022

GIVIAN DELICEPAN SRL

DELICEPAN SAVOAREA PÂINII

17 M 2022 07958

04/11/2022

WERK BAUSTOFF SRL

WERK Steinwolleplatte 45 PT

18 M 2022 07961

04/11/2022

GIVIAN DELICEPAN

PANORAMIC COLIBIȚA

19 M 2022 07962

04/11/2022

VALAHIA PRO SANA PHARMA GastriSan

20 M 2022 07963

04/11/2022

SMART BEBEKIDS

BBK

21 M 2022 07964

04/11/2022

STUDIO DOI DESIGN S.R.L.

Atlasul Vinului Românesc

22 M 2022 07966

04/11/2022

DREAM FILM PRODUCTION
COMPANY S.R.L.

DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS

23 M 2022 07967

04/11/2022

DREAM FILM PRODUCTION
COMPANY S.R.L.

DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS Buftea

24 M 2022 07968

04/11/2022

RĂZVAN HARABAGIU

BAYONET

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2022 07970

(151)
04/11/2022

(732)
ERFELLO STORE SRL

26 M 2022 07971

05/11/2022

LAURENTIU CONSTANTIN
STAN CRACIUN

Covri-Sticks

27 M 2022 07972

05/11/2022

HUNT INNOVATION GROUP
SRL

Hunt Innovation GROUP

28 M 2022 07973

05/11/2022

HUNT EXECUTIVE SRL

Hunt Executive

29 M 2022 07974

06/11/2022

SIDECO SOLUTIONS S.R.L.

Leecy by Sideco

30 M 2022 07975

06/11/2022

RAZMAT 88 NOW OPTIM
SOLUTIONS SRL

OTIMO

31 M 2022 07976

06/11/2022

DENISA SIVISAN

LA BAIATU

32 M 2022 07977

06/11/2022

FUNDATIA HAPPY WORLD

COMUNITATEA ONCOLOGICĂ
DIN ROMÂNIA

3

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

(540)

M 2022 07936
04/11/2022
GEORGIANA-MĂLINA TĂNASE,
STR. PLEVNEI NR. 6E, SAT
GHERMĂNEȘTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(joc costumat), instruire practică (demonstrații),
organizarea și susținerea de seminarii, predare,
servicii educaționale, servicii de instruire,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de aromaterapie, îngrijirea sănătății, servicii
de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătății, terapie asistată cu animale,
asistență medicală, servicii de psiholog, terapie
logopedică, servicii de terapie, servicii de
telemedicină.
───────

(210)
(151)
(732)

FABRICA de emoții

(540)

M 2022 07938
04/11/2022
MIHAI-FLORIN PAVEL, STR.
PROGRESULUI, NR. 24, BL. 24,
SC. B, ET. 3, AP. 31, JUDETUL
PRAHOVA, BĂICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde (Hex
#A7CF1C), albastru (Hex #009DB3,
#066CB0), mov (Hex #89268B),
roșu (Hex #EB183A), portocaliu (Hex
#EF5122), galben (Hex #F39B1C,
#E5CB1E)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
organizarea și susținerea colocviilor, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii de
tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay

SMB Street
Members Billionaire
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.09.05
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(591)

Culori revendicate:negru (HEX
#1a1e21), galben (HEX #fcaf35), alb
(HEX #ffffff), portocaliu (HEX #fb9104),
gri (HEX #f5f5f5)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte și încălțăminte.
35. Servicii de comerț cu îmbrăcăminte și
încălțăminte.
41. Servicii de interpretare artistică.
43. Servicii de fast food, servicii de alimentație
publică.

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și

carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07939
04/11/2022
BAR BOX EVENTS SRL, STR.
CIOBANULUI, NR. 6, AP. 170,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
MIDIASEN INNOVATIONS, CALEA
TRAIAN, NR. 4A, AP. 44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

M 2022 07941
04/11/2022
S.C. MADIXXNUTS S.R.L., STR.
ALBINEI NR. 39, BL. D1, SC. 3,
AP. 58, JUDEȚ BRAILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

PISICA ALBASTRA
Donuts & Coffee Shop
(531)

Pinky Coffee
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.04.18
(591) Culori revendicate:roz , maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, gheață (apă înghețată).

Clasificare Viena:
03.01.06; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
08.01.25
(591) Culori revendicate:albastru, turcoise,
verde, roz, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, inghetata) și șerbeturi, aluaturi
împletite prăjite, bezele, bomboane cu ciocolată,
brioșe cu fructe, ciocolată, clătite americane,
cozonaci, creme englezești custard (deserturi
la cuptor), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
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articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri sub formă de cremă spumă, dulciuri
înghețate, flan (produse de cofetărie), glazură de
ciocolată, înghețate și dulciuri, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, 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 pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie și înghețate, produse pe bază de
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07943
04/11/2022
CULTIVALTERNATIVE SRL, STR.
LIVIU REBREANU NR. 60-64,
BL. 1 SC. 1 AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031793, ROMANIA

zorizori

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
articole individuale realizate din materiale
plastice țesute, articole individuale realizate din
materiale plastice nețesute, articole nețesute
(textile), articole textile imprimate individuale,
articole textile la bucată folosite pentru
confecționarea îmbrăcăminții de protecție,
articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, articole textile la bucată
pentru scopuri de mobilare, articole textile la
bucată pentru confecționarea cuverturilor de pat,

articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, articole
individuale confecționate din materiale textile
lipite de materiale cauciucate, articole textile la
bucată folosite pentru confecționarea pantofilor,
articole textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea fețelor de pernă, articole textile
la bucată pentru confecționarea prosoapelor,
articole textile la bucată pentru confecționarea
îmbrăcăminții, articole textile la bucată pentru
producția confecțiilor, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, batiste care sunt bucăți
din material textil, țesături de bumbac, brocarturi,
canava pentru tapiserie sau broderie, catifea,
crep (țesături), pânză de cânepă, țesături de
cânepă, căptușeli pentru perdele, căptușeli
textile pentru articole care servesc la acoperirea
capului, căptușeli textile pentru îmbrăcăminte,
căptușeli textile în produse, damasc (țesături),
finet, flanel (țesătură), flanele confecționate din
copolimeri, flanele confecționate din poliester,
flanele confecționate din polipropilenă, deșeuri
textile folosite la fabricarea hârtiei, dubluri din
materiale textile la bucată, fulare (țesături),
țesături din mătase pentru șabloane de imprimat,
țesături de in, pânză de iută, țesături de
iută, jerseu (material), țesături pentru lenjerie,
țesături de lână, marabu (țesături), material
pentru marginile saltelelor tatami, țesături de
mătase, mătase artificială, întărituri, materiale
având la bază lână filată (țesături), materiale
buclate tricotate din fibre chimice, materiale
care înlocuiesc textilele, confecționate din
materiale sintetice, materiale combinate pe
bază de lână, materiale compozite textile,
materiale cu imprimeuri, materiale căptușite
cu polimer, materiale de cașmir, materiale de
mătase, materiale de tapițerie, materiale din
catifea reiată, materiale din denim, materiale
din fibre mixte, materiale din fire de lână,
materiale din in, materiale din lână, materiale
din resturi de bumbac, materiale folosite pentru
fabricarea îmbrăcămintei, materiale folosite în
confecționarea hainelor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea mănușilor, materiale
impermeabile folosite la fabricarea pantalonilor,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
jachetelor, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pălăriilor, materiale pentru costume,
materiale pentru perdele ca articole textile,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, materiale pentru serigrafie
pentru industria sticlei, materiale pentru tapițerii,
materiale pentru învelirea pernelor, materiale
țesute pentru canapele, materiale țesute pentru
mobilier, materiale textile (articole textile sub
formă de sul), materiale textile ca piese
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textile confecționate din amestec de fibre,
materiale textile ca piese textile pentru utilizare
la tapiserie, materiale textile care imită piei
de animale, materiale textile care conțin
fibre anorganice, materiale textile cauciucate,
materiale textile confecționate din fibre acrilice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile căptușite, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, materiale textile căptușite folosite
la fabricarea articolelor din piele, materiale
țesute pentru perne, materiale țesute sub
formă de plasă, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea geamantanelor, materiale
textile confecționate din catifea, materiale textile
confecționate din satin, materiale textile cu
motive pentru a fi brodate, materiale textile de
uscare pentru utilizare în industria de fabricare
a hârtiei, materiale textile de uz industrial,
materiale textile din bumbac, altele decât
cele pentru izolare, materiale textile din fibre
anorganice, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile din fibre naturale, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din fibre
obținute prin procedee chimice, cu excepția celor
pentru izolare, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile din fibre sintetice ca articole textile sub
formă de bucată întreagă, materiale textile din
fibre sintetice și fibre naturale, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din in, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile din
lână, cu excepția celor pentru izolare, materiale
textile din mătase, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din poliester, materiale
textile din poliester, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din țesături elastice,
materiale textile elastice pentru îmbrăcăminte,
materiale textile folosite la fabricarea căptușelilor
de încălțăminte, materiale textile folosite la
fabricarea tălpilor de încălțăminte, materiale
textile nețesute confecționate în principal din
hârtie, materiale textile nețesute din fibre
naturale, materiale textile nețesute din fibre
sintetice, materiale textile nețesute pentru
așternuturi, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru bărbați, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale textile
pentru costume, materiale textile pentru cămăși,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
pentru lenjerie, materiale textile pentru producția
de îmbrăcăminte, materiale textile pentru
utilizare în fabricarea prosoapelor, materiale
textile pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor,
materiale textile pentru confecționarea articolelor

de îmbrăcăminte, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru femei,
materiale textile pentru decorarea ferestrelor,
materiale textile pentru dormitor, materiale textile
pentru tapițerii, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate la broderii, materiale
textile țesute pentru așternuturi, materiale textile
utilizate la fabricarea jerseelor, materiale textile
utilizate la fabricarea portmoneelor, materiale
textile utilizate la confecționarea genților,
materiale textile utilizate drept căptușeală
pentru articole de îmbrăcăminte, materiale
textile utilizate pentru confecționarea huselor
pentru scaune, materiale textile utilizate pentru
confecționarea umbrelelor, materiale textile
utilizate pentru fabricarea scutecelor, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, materiale
textile țesute căptușite, materiale textile țesute
pentru tapițerii, materiale tricotate din fire cu
fibre chimice, mochetă (țesături), moleschin,
moleschin (țesătură), muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), mușama,
pânză cauciucată, pânză calico imprimată,
pânză folosită la broderie (canava), pânză
folosită la tapiserie (canava), pânză groasă
de cânepă, pânză gumată, cu excepția celei
pentru papetărie, pânză pentru broderii, pânză
întinsă pentru brodare, pânze din lână țesute
sub formă de plasă, pânze elastice tricotate
pentru articole de îmbrăcăminte sportive, pânze
elastice tricotate pentru corsaje, pânze elastice
tricotate pentru costume de gimnastică, pânze
elastice tricotate pentru lenjerie intimă de damă,
pâsle nețesute, pâsle presate pentru utilizare în
industria de fabricare a hârtiei, pâslă presată,
pâslă țesută, produse textile la bucată din
bumbac, produse textile pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, țesături de ramia,
pânză de sac, role de pâslă, set alcătuit
din pânze pentru confecționarea cuverturilor,
țesătură pentru site, șeviot (țesături), suluri
de țesături din tartan, tafta (țesătură), țesături
aspre de lână pentru covoare, țesături care
imită pielea, țesături de mătase pentru mobilier,
țesături din amestec de bumbac și cânepă,
țesături din amestec de cânepă și lână, țesături
din amestec de cânepă și mătase, țesătură
din dantelă tricotată, țesături din amestec de
fibre anorganice, țesături din amestec de lână
și bumbac, țesături din amestec de mătase
și bumbac, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec pe bază de
cânepă, țesături din amestec pe bază de mătase,
țesături din bumbac, țesături din dantelă,
țesături din mătase toarsă la mână, țesături din
nylon, țesături din lână folosite la fabricarea
pantalonilor, țesături din lână folosite la
fabricarea jachetelor, țesături din lână folosite la
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fabricarea paltoanelor, țesături din lână folosite la
fabricarea costumelor, țesături din janilie, țesături
din in, țesături din fire de cânepă, țesături folosite
pentru producția de îmbrăcăminte, țesături
impermeabile care lasă să treacă aerul, țesături
impermeabile cu aerisire, țesături impermeabile
rezistente la apă, țesături matlasate (lenjerii),
țesături mixte pe bază de bumbac, țesături
întărite (textile), țesături tricotate din fire de
lână, țesături pentru îmbrăcăminte, țesături
pentru realizarea de articole de îmbrăcăminte,
țesături pentru perdele, țesături pentru mobilier
și tapițerii, țesături pentru lenjerie, țesături
pentru decorațiuni interioare, țesături pentru
căptușeală, țesături pentru cămăși, textile din
vâscoză, tifon (țesătură), tricot, tricot pluș,
tricoturi (materiale), tul, țesături tricotate din
fire de bumbac, țesături tricotate din fire de
mătase, țesături utilizate pentru confecționarea
de portofele, zefir (țesătură), țesături de
viscoză, vatir, tul pentru croitorie, tul pentru
confecționarea pălăriilor, velur pentru mobilier.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale
textile respectiv: aplicații (mercerie), flori
artificiale, insigne pentru purtare, nu din
metale prețioase, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze /
închizători pentru fixarea rochiei pe corp,
bobine pentru ața de brodat sau lână
(nu componente de maşini), funde pentru
păr, şnururi, brasarde / banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte) , broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, găitane (pasmanterie),
benzi pentru ridicarea sânilor, benzi dublu
adezive pentru lenjerie, cordoane pentru
îmbrăcăminte, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastic,
broderie / articole ornamentale (broderie),
benzi elastice pentru susținerea mânecilor,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), festoane
(broderie), volănaşe (dantelărie), volănaşe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie), cu
excepția ațelor, panglici de mercerie, funde de
mercerie, elastice de păr, agrafe de păr / ace
de păr, ace pentru ondularea părului, agrafe de
păr / clame de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, dantelă pentru bordure,
ornamente din dantelă /pasmanterie, litere

pentru marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare,
monograme pentru marcarea lenjeriilor / numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, şireturi
pentru pantofi, ornamente pentru pantofi,
broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
ornamente pentru îmbrăcăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07944
04/11/2022
GTA BUSINESS DEVELOPMENT
SRL, STR. DUMBRAVA NOUA,
NR. 10, BL. M82, SC.2, AP. 94,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051151,
ROMANIA

GTA Energy
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.17.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Invertoare fotovoltaice, panouri solare pentru
generarea de electricitate, structuri de panouri
solare.
11. Becuri cu led.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07946
04/11/2022
WGS DIVIZIA TEHNICA SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 11/A, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07947
04/11/2022
ROOF SECURITY SRL,
LOCALITATEA SAGU NR. 326,
JUD. ARAD, SAGU, ARAD,
ROMANIA

ROOF SECURITY

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
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

WGS DIVIZIA TEHNICĂ

(540)

M 2022 07948
04/11/2022
ENVISIONE DENTAL ART SRL,
STRADA JJ. ROUSSEAU NR.4,
DEMISOL, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalarea sistemelor de securitate, instalare
de aparate de securitate pentru case, întreținere
și service de alarme de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de securitate și de siguranță.
───────

Fiecare zambet are
povestea lui! envisione art
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
310), mov (Pantone 272)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07949
04/11/2022
SERGIU MADALIN IONUT LUPU,
BD. REGINA ELISABETA 42, BL.1,
SC. 1, ET. 6, AP. 60, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050018, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (RGB 20 100
60), rosu (RGB 220 30 40)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Ministry of Hip Hop
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

(540)

M 2022 07952
04/11/2022
S.C. METALTIM S.A., STR. DIVIZIA
9 CAVALERIE, NR. 68, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
SC CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
SRL, BD. TAKE IONESCU, NR.
24-28, SC. B, AP. 2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07950
04/11/2022
SC STRATEGIUM DEVELOPMENT
CONSULTING SRL, CALEA
DUMBRĂVII, BL 17, AP 37, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

strategium

RESTAURANT 23
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.01;
24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț on-line, publicitate și reclamă.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri) web.
43. Servicii de catering, alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07953
04/11/2022
JIVAGO SRL, STR. ION POPASU,
NR. 5-7, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

DJ Diojivago
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Maşini de tuns barba, pensete pentru
cuticule / cleşti pentru cuticule, fiare de
ondulat, cuţite, aparate de epilat, electrice
şi neelectrice, aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice / bureţi de şlefuit pentru
unghii, electrici sau neelectrici, ondulatoare,
plăci de păr, tăietoare de fructe, curăţitoare
de fructe, unelte pentru grădină, acţionate
manual, maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de tuns părul
pentru animale (ustensile de mână), pensete
pentru îndepărtarea părului, pompe de mână,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, aparate
cu laser pentru îndepărtarea părului, altele
decât cele pentru scopuri medicale, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
cuţite de decojit, seturi de pedichiură, foarfeci,
şurubelniţe, neelectrice, tocătoare de legume,
cuțite multifuncționale, roboți de bucătărie
manuali.
9. Adaptoare electrice, alarme, alcoolmetre,
sisteme de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat, mănuşi din azbest pentru protecţia

împotriva accidentelor, receptoare audio şi
video, monitoare pentru bebeluşi, cititoare de
coduri de bare, cântare de baie, încărcătoare
de baterii, binocluri, veste anti-glonţ, sirene,
cabluri, electrice, maşini de calculat, camere
video, aparate de fotografiat, întrerupătoare cu
celulă (electricitate) / reductoare (electricitate),
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
conectori (electricitate), panouri de distribuţie
(electricitate), sonerii electrice pentru uşi, cabluri
cu fibră optică, alarme de incendiu, siguranţe,
aparate de măsurare, aparate pentru reglarea
căldurii, încuietori, electrice, lanterne magice,
linguri pentru măsurare, microfoane, mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse paduri / suporturi pentru mouse, fibre optice
(filamente conductoare de lumină), prize
electrice, calculatoare de buzunar, indicatoare
de presiune, aparate de proiecţie, butoane
pentru sonerii, instrumente de măsurare a
înălţimii, rezistenţe, electrice, zaharometre,
manşoane pentru cablurile electrice, sonerii de
semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, lămpi de semnalizare, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, casetofoane
portabile, ochelari de soare, tablouri de
distribuţie, cutii de distribuţie (electricitate),
întrerupătoare,
electrice,
indicatoare
de
temperatură, termometre, nu cele pentru scopuri
medicale, termostate, aparate de înregistrare a
timpului, monitoare video pentru bebeluși, inele
luminoase de selfie pentru telefoane inteligente,
seturi de căști cu microfon, etiloteste.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate de
răcire a aerului, uscătoare cu aer, instalaţii de
filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer,
instalaţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, încălzitoare pentru
pat, aparate pentru răcirea băuturilor, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, aparate de prăjit
pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, covoare încălzite
electric, fântâni de ciocolată, electrice, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, ustensile pentru gătit, electrice,
plite electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, instalaţii de răcire pentru apă, lămpi
cu lumină rece, friteuze, electrice, aparate
pentru deshidratarea deşeurilor alimentare,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
recipienți termici electrici, aparate de încălzit
mâinile cu alimentare la usb, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, lămpi standard/ lămpi de
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podea, proiectoare de lumină, mașini de ceață,
umidificatoare, aparate de dezinfectare, aparate
de uscare, evaporatoare, fiare de călcat cu abur
pentru ţesături, ventilatoare (aer condiţionat),
filtre pentru apa potabilă, aparate pentru prăjirea
fructelor, uscătoare de păr, aparate de încălzire
pentru dezgheţarea parbrizelor la vehicule,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, maşini şi
aparate de făcut gheaţă, ceainice, electrice,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, lămpi electrice, lămpi, becuri, becuri,
electrice, difuzoare de lumină, lumini, electrice,
pentru pomul de crăciun / instalaţii electrice
pentru pomul de crăciun, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), fântâni ornamentale, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, ciorapi,
încălziţi electric, vase de încălzire, încălzitoare
de apă, dezumidificatoare, bețișoare luminoase
cu baterii, vase de gătit electric, vase electrice
pentru prepararea înghețatei.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, jocuri de
table, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, manusi de baseball/cricket,
clopotei pentru pomul de Craciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
tacuri de biliard, instrumente de marcare pentru
repozitionarea bilei pe masa de biliard, tacuri
de biliard, varfuri pentru tacurile de biliard
mese de biliard, placi pentru bodyboarding,
aparate si masini bowling, arcuri pentru tragere,
manusi de box, blocuri de constructie, jocuri
de constructie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj, suporturi de lumanari pentru pomuri
de Craciun, capse pentru pistoale, masti de
carnaval, creta pentru tacurile de biliard, jocuri
de sah, table de sah, extensoare pentru
piept, pomi de Craciun din material sintetic,
suporturi pentru pomii de Craciun, aruncatoare
de talere din argila, talere din argila, talere
din argila(tinte), hamuri pentru alpinisti, mese
de biliard actionate cu fise, confeti, truse
magice, manete de comanda pentru console
de jocuri, manete de comanda pentru jucarii,
numaratori (discuri) pentru jocuri, cosuri de
prins peste, genti de cricket, pahare pentru
zaruri, darts, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), papusi, biberoane pentru
papusi, case de papusi, imbracaminte pentru
papusi, camere de papusi, domino, table de
dame, dame, drone, gantere, canturi de schiuri,
protectii pentru cot, tinete electronice, arme
pentru scrima, manusi speciale pentru scrima,
carlige pentru peste, instrumente de pescuit,
linii de pescuit, linii(fire) de pescuit, labe de

inot/manusi de inot, plute de pescuit, discuri
zburatoare, mese de fotbal, manusi pentru jocuri,
crose de golf, saci de golf cu sau fara roti, manusi
de golf, carucioare de golf/carucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, guta pentru
pescuit, aparate de gimnastica, deltaplane,
arbalete, crose de hochei, jocuri cu potcoave,
fluiere pentru vanatoare, patine de gheata,
patine cu totile in linie, puzzle-rui, manse de
comanda pentru jocurile video, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, protectii pentru
genunchi, mincioguri pentru pescarii cu undita,
masti(obiecte de divertisment), catarge, papusi
matrioska, suspensoare de sport pentru barbati,
ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joaca, plase pentur sporturi, jucarii cu
caracter de noutate pentru petreceri, jucarii
cu caracter de noutate pentru a face glume,
ornamente pentru pomii de Craciun, cu exceptia
instalatiilor lumanarilor lumanariilor si produselor
de cofetarie, pachinko, placi de padela, pistoale
cu bile umplute cu vopsea(pistoale de paintball),
palarii din hartie pentru petreceri, parapante,
tuburi de confeti pentru petreceri, capse de
percutie, aparate pentru exercitii fizice, baloane
pentru petreceri, bile pentru jocul de bowls,
carti de joc, jucarii de plus, jucarii de plus
cu paturica atasata, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie, folii de protecţie adaptate pentru
ecrane pentru jocurile portabile, pompe special
adaptate pentru utilizare cu mingile/bilele de
joacă, saci de box, papusi marionete, rachet/
bate pentru jocuri, zornaitoare, mosoare pentru
pescuit, vehicule de jucarie cu telecomanda,
panglici pentru gimnastica ritmica, jocuri cu
inele, caluti balansoar, undite de pescuit, patine
cu rotile, rulouripentru biciclete stationare de
antrenament, saci de box, papusi marionete,
machete de vehicule la scara, seturi de machete
la scara, momeli cu miros pentru vantoare
sau pescuit, scutere(jucarii), lozuri razuibile
pentru jocurile de tip loterie, aparaturi de tibie,
fluturasi, skateboarduri, legaturi pentru schiuri,
schiuri, popice, popice(jocuri), prastii, topogane,
automate (masini de jocuri), globuri de zapada,
snowboard-uri, rachete de zapada, bule de
sapun(jucarii), titirezi, trambuline, blocuri de start
pentru sporturi, corzi pentru rachete, jucarii
umplute, schiuri nautice, legaturi pentru placa
de surf, placi de surf, piscine, placi de inot,
veste de inot, centuri de inot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagane, mese de tenis de
masa, tinte pentru tragere, ursuleti de plus,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
pistoale de jucarie, pistoale cu aer de jucarie,
jucarii carusel pentru patuturi, masini de jucarie,
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machete de jucarie, case de jucarie pentru
copii, cochilii de protectie pentru sport, etichete
pentru genti de golf, sanii pentru scheleton,
figurine de jucarie, roboti de jucarie, jucarii care
imita articolele cosmetice, jucarii din plastilina
inteligenta, jucarii din aluat modelare, jucarii
pentru animalele de companie, trambuline,
triciclete pentru copii, bastoane de invartit,
masini pentru jocuri video, aripioare de inot,
schiuri de apa curele pentru ridicarea greutatilor,
genti speacial concepute pentru placi de surf,
jucarie senzoriala, bile de bowling, greutati
de antrenament, bratari luminiscente ca jucarii
pentru petreceri, conuri de marcaj sporturi, jucarii
care imita zgomotul batailor din palme, figurine
de actiune, jocuri de strategie cu schimb de carti,
jocuri de carti, cutii de nisip pentur locuri de
joaca, cercuri de gimnastică încorporând senzori
de măsurare, centuri abdominale adezive de
antrenament, pentru stimularea electrică a
mușchilor, ventilatoare externe de răcire pentru
consolele de jocuri, păpuși cu articulații mobile,
costume de stimulare electrică a mușchilor,
pentru sport.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, scriere de texte
publicitare, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele 8, 9, 11, 28.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07954
04/11/2022
MIREL MORMOE, STR. MARIA
TĂNASE, NR. 16A, BL. D3, SC. 1,
ET. 1, AP. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94,
BL. 14 A, SC. 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

Minunea naturii din
grădina cu de toate
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.19; 26.01.03; 06.07.08;
05.07.24
(591) Culori revendicate:rosu, verde, galben,
portocaliu, mov, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri,dulcețuri, gemuri, compoturi,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, chipsuri din fructe, chipsuri de
legume, chipsuri din cartofi supe și baze de
supă, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, semințe și fructe
oleaginoase preparate, măsline conservate,
măsline preparate, paste tartinabile pe bază de
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legume, paste tartinabile pe bază de carne,
icre de pește, icred de pește preparate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, boabe și nuci preparate
pentru consumul uman, seminţe pregătite pentru
consum uman, care nu sunt condimente sau
arome, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, deserturi și băuturi pe bază
de lapte, substituenţi de lapte, frișcă, frișcă
vegetală, uleiuri şi grăsimi alimentare, înlocuitori
de carne, înlocuitori de mezeluri, înlocuitoir de
lapte, tofu, mâncăruri gătite constând în principal
din carne, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, paste
și tăiței, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, cereale procesate, amidon alimentar
și produse preparate din acestea, gustări pe
bază de cereale, cereale procesate, cereale
pentru micul dejun, batoane de cereale și
batoane energizante, pâine, produse de brutărie,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
deserturi, biscuiți, aluaturi și amestecuri din
acestea, pizza, plăcinte, sandvișuri, ciocolată,
îngheţată și alte produse similare sub forma de
înghețată, iaurt inghețat (produse de cofetărie
îngheţate), şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, îndulcitori naturali, miere și produse
apicole de uz alimentar, glazuri dulci și umpluturi
dulci, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, fructi trase in ciocolată,
melasă, drojdie, praf de copt, produse de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri, maioneză, ketchup, gheaţă (apă
îngheţată), feluri de mâncare pe bază de paste,
feluri de mâncare pe bază de orez.
31. Fructe,
proaspete,
amestecuri
de
fructe (proaspete), legume, proaspete, nuci
neprocesate, zarzavaturi proaspete, salată
verde, ciuperci, proaspete, trufe, proaspete,
ierburi de grădină, proaspete, fructe cu coaja
lemnoasă, proaspete.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07956
04/11/2022
WERK BAUSTOFF SRL, STR.
VICTORIEI, NR. 165, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

WERK Steinwolleplatte 37 PT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Materiale de izolare termică, materiale
de izolare termică pentru construcția de
mansarde, materiale de izolare termică folosite
la transformarea mansardelor, materiale pentru
izolare termică, articole și materiale pentru
izolare termică, vată minerală (izolant), plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07957
04/11/2022
GIVIAN DELICEPAN SRL,
STR. PRINCIPALĂ, NR. 295,
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, TIHA
BÎRGĂULUI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

───────

DELICEPAN
SAVOAREA PÂINII
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 01.15.05; 05.07.02;
29.01.13
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(591)

Culori revendicate:maro (HEX
#3F312A), portocaliu (HEX #CE6620,
#C66014), crem (HEX #D3C090)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Chifle cu gem, cozonaci, cozonac pandoro,
cornuri, clătite americane, deserturi preparate
(produse de cofetărie), înghețate și dulciuri,
pâine indiană, panettone (cozonac italian),
pâine, prăjitură cu pâine, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de brutărie fără
gluten, produse de brutărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicamentoase pentru utilizare în timpul
unei diete pe bază de control al caloriilor,
sopapillas (pâine prăjită), sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), specialități de patiserie.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07961
04/11/2022
GIVIAN DELICEPAN, STR.
PRINCIPALĂ NR. 295, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, TIHA
BÎRGĂULUI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07958
04/11/2022
WERK BAUSTOFF SRL, STR.
VICTORIEI, NR. 165, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

WERK Steinwolleplatte 45 PT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Materiale de izolare termică, materiale
de izolare termică pentru construcția de
mansarde, materiale de izolare termică folosite
la transformarea mansardelor, materiale pentru
izolare termică, articole și materiale pentru
izolare termică, vată minerală (izolant), plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică.
───────

PANORAMIC COLIBIȚA
(531)

Clasificare Viena:
07.03.15; 26.03.01; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
3955, Pantone 3965), negru (HEX
#303030)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de mese la hoteluri, organizare de
banchete, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), prepararea mâncării,
restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare
de spații de cazare pentru turiști, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii oferite
de pensiuni, servicii oferite de moteluri, servicii
oferite de hosteluri, servicii hoteliere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07962
04/11/2022
VALAHIA PRO SANA PHARMA,
STR. MIHAI BRAVU NR. 173,
SPATIUL COMERCIAL FARMACIA
182, BL. 4A, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

pentru preparate farmaceutice si suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare.
39. Depozitare de produse farmaceutice si
suplimente alimentare, transport rutier de
produse farmaceutice si suplimente alimentare.
40. Fabricare la comandă de produse
farmaceutice
si
suplimente
alimentare,
preparare
personalizată
de
suplimente
alimentare pentru oameni
42. Inspecția produselor farmaceutice, testarea
produselor
farmaceutice,
evaluare
de
produse farmaceutice, dezvoltare de produse
farmaceutice, cercetare privind produsele
farmaceutice, servicii pentru evaluarea eficienței
produselor farmaceutice
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice si suplimentele alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

GastriSan
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice homeopate, produse
chimico-farmaceutice, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor gastrointestinale,
produse
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor metabolice, produse farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
sistemului
digestiv, preparate gastroenterice, preparate
gastrointestinale,
agenți
de
curățare
gastrointestinală, medicamente pentru tratarea
bolilor gastrointestinale, preparate și substanțe
farmaceutice
pentru
tratamentul
bolilor
gastrointestinale, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice si suplimente
alimentare,
servicii
de
vânzare
angro

(540)

M 2022 07963
04/11/2022
SMART BEBEKIDS, STR.
FRASINET NR. 14, SAT
COCONARI, JUD. BUZĂU, POSTA
CALNAU, 127485, BUZĂU,
ROMANIA

BBK
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, aromatice (uleiuri esenţiale),
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei,
şerveţele pentru bebeluşi impregnate cu
preparate de curăţare, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, preparate chimice
de curăţare pentru scopuri casnice, coloranţi
pentru toaletă, preparate cosmetice pentru
băi, cosmetice pentru copii, cosmetice pentru
animale, cosmetice, beţişoare din bumbac
pentru scopuri cosmetice, săpun deodorant,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, produse pentru
spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, uleiuri pentru toaletă, ceară de lustruit,
creme de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de
lustruit, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
soluţii de degresare, pietre pentru netezire,
soluţii pentru îndepartarea petelor, pudră pentru
bebeluși, șampon pentru bebeluși, loțiuni pentru
bebeluși, uleiuri pentru bebeluși, șampon spumă
pentru bebeluși, spumant de baie pentru
bebeluși, lapte de corp pentru bebeluși, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, creme
pentru bebeluși și copii (nemedicinale), produse
de îngrijire pentru bebeluși (nemedicinale),
pudră de talc pentru bebeluși (nemedicinală),
creme de protecție solară pentru bebeluși.
5. Plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
zgărzi antiparazitare pentru animale, scutece
pentru bebeluşi/scutece pentru bebeluşi,
scutece-chiloţel pentru bebeluş, bandaje pentru
pansament, preparate de baie pentru scopuri
medicale, tampoane pentru alăptat, spray-uri
de răcire pentru scopuri medicale, remedii
pentru bătături, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, cutii de prim-ajutor, umplute, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare/adezivi pentru
prinderea insectelor, alimente pentru bebeluşi,
compoziţii pentru sugari, repelent pentru
insecte, şampoane insecticid pentru animale,
insecticide, făină lactată pentru bebeluşi,
preparate medicale pentru slăbit, şampoane
medicamentoase, lumânări de masaj pentru
scopuri terapeutice, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, infuzii medicinale, cutii medicinale,
portabile, umplute, scutece pentru incontinenţă,

saltele pentru schimbarea bebeluşului, de
unică folosință, scutece de înot, reutilizabile,
pentru bebeluși/scutece de înot, reutilizabile,
pentru bebeluși, brăţări impregnate cu
repelenti pentru insecte, oxigen pentru scopuri
medicale, absorbante zilnice (sanitare), produse
farmaceutice, repelenţi pentru câini, alimente
pentru bebeluși, scutece pentru bebeluși,
substanțe dietetice pentru bebeluși, uleiuri
medicamentoase pentru bebeluși, plasturi antițânțari pentru bebeluși, scutece de înot pentru
bebeluși, alimente din lapte praf pentru bebeluși,
scutece adaptate din celuloză pentru bebeluși,
scutece adaptate din hârtie pentru bebeluși,
creme (medicinale) pentru bebeluși și copii,
scutece de înot pentru bebeluși, refolosibile,
preparate alimentare pentru bebeluși și sugari,
scutece (în formă de chilot, pentru bebeluși),
scutece pentru bebeluși din hârtie și celuloză,
balsamuri pentru fundul bebelușului, de uz
medical, scutece din hârtie, de unică folosință,
pentru bebeluși, pantaloni de unică folosință din
celuloză pentru fixarea scutecului bebelușului,
pantaloni de unică folosință din hârtie pentru
fixarea scutecului bebelușului, scutece de înot de
unică folosință pentru copii și bebeluși, scutece
de unică folosință din hârtie și celuloză, pentru
bebeluși, căptușeli de unică folosință pentru
scutece de bebeluși, scutece de înot de unică
folosință pentru bebeluși.
8. Aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate de lustruit unghiile, electrice sau
neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectric, tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), răzătoare mandoline pentru bucătărie,
pile de unghii, electrice, unghiere, electrice
sau neelectrice, cuţite de masă, furculiţe
şi linguri pentru bebeluşi, tacâmuri speciale
pentru bebeluși, agrafe de păr pentru bebeluși,
linguri, furculițe și cuțite de masă pentru
bebeluși, unelte pentru grădină, acţionate
manual, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, seturi
de pedichiură, aparate de ras, electrice sau
neelectrice, feliatoare de legume, acționate
manual/mărunţitoare de legume, acționate
manual.
9. Cântare pentru bebeluși, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, alarme la aparatele de supraveghere
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pentru bebeluși, alarme acustice/alarme sonore,
sonerii de alarmă, electrice, corpuri de
iluminat (electricitate), cântare de baie, sonerii
(dispozitive de avertizare), lacăte electronice,
camere video, sonerii electrice pentru uşi,
căşti de protecţie pentru sporturi, aparate
pentru reglarea căldurii, hidrometre, higrometre,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, încuietori, electrice, oglinzi (optică),
aparate de fotografiat (fotografie), brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), rame foto
digitale, cântare, ceasuri inteligente, aparate
de transmitere a sunetelor, termohigrometre,
monitoare video pentru bebeluşi, staţii radio
portabile (walkie - talkie), difuzoare inteligente,
difuzoare purtabile, inele luminoase de selfie
pentru telefoane inteligente, aparate de testare
a laptelui matern, altele decât pentru uz medical
sau veterinar, monitoare LED.
10. Biberoane pentru bebeluși, aleze pentru
bebeluși, suzete pentru bebeluși, aparate
pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive pentru
alăptarea bebelușilor, articole pentru alăptarea
bebelușilor, suzete și tetine pentru bebeluși,
dispozitive pentru masaj gingival pentru
bebeluși, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, saltele cu aer pentru
bebeluși (de uz medical), perne cu aer
pentru bebeluși (pentru uz medical), centuri
abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, aparate pentru tratarea acneei,
dozatoare de aerosoli pentru scopuri medicale,
perne de aer pentru scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, saltele pentru nastere, plastide
răcire pentru scopuri medicale, tetine pentru
bebelusi/suzete pentru bebelusi, biberoane/
sticle pentru bebelusi, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, perne de încălzire,
electrice, pentru scopuri medicale/termofoare,
electrice, pentru scopuri medicale, saltele cu
apă pentru scopuri medicale, inhalatoare, centuri
pentru gravide, aspiratoare nazale.
11. Aparate pentru încălzirea biberoanelor
pentru bebeluși, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, aparate electrice
de încălzire a mâncării pentru bebeluși,
sterilizatoare de aer, aparate pentru deshidratat
alimente, electrice, proiectoare de lumină,
umidificatoare, aparate de dezinfectare, aparate
de uscare, ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de încălzire, becuri,
difuzoare de lumină, aparate de iluminat cu
diode luminiscente (LED), lumini, electrice,
pentru pomul de Crăciun/instalaţii electrice
pentru pomul de Crăciun, sterilizatoare,
dezumidificatoare, aparate electrice pentru
fabricarea iaurtului, luminatoare LED, becuri cu

LED, lămpi cu LED, benzi cu led, lanterne cu
leduri, mașini cu lumini LED, lumini ambientale.
12. Cărucioare pentru bebeluși cu suporturi
de bebeluși detașabile, scaune auto portabile
pentru bebeluși, dispozitive de fixare a coșurilor
de bebe în interiorul vehiculelor, scaune de
siguranță pentru bebeluși și copii pentru
vehicule, scaune de siguranță pentru bebeluși,
utilizate în vehicule, dispozitive de reținere
pentru vehicule folosite pentru scaunele auto
tip scoică pentru bebeluși, hamuri de siguranță
pentru vehicule, pentru scaune auto tip scoică
pentru bebeluși, biciclete, biciclete electrice,
sănii
18. Port-bebe, marsupii pentru transportul
bebelușilor, genţi de plajă, hamuri pentru
animale, hamuri pentru ghidarea copiilor,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, marsupii
pentru transportul copiilor, marsupii pentru cărat
copiii, organizatoare pentru valize
20. Perne pentru bebeluși, coșuri pentru
bebeluși, mobilier pentru bebeluși, țarcuri
pentru bebeluși, premergătoare pentru bebeluși,
scaune pentru bebeluși, leagăne electrice
pentru bebeluși, paturi portabile pentru
bebeluși, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, perne
antirostogolire pentru bebeluși, mușamale
pentru schimbarea bebelușilor, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, scaune de masă
pentru bebeluși, covorașe pentru țarcuri de
bebeluși, scaune de baie pentru bebeluși, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pentru poziționarea capului la bebeluși, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, grilaje
nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii
și animale de companie (mobilier), scaune
de baie portabile pentru bebeluși, destinate
utilizării în cada de baie, saltele pentru
schimbarea bebeluşilor, reutilizabile, perne de
sprijin, şezlonguri, pătuţuri pentru copii, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, premergătoare,
saltele pentru ţarcurile pentru copii
21. Cădițe pentru bebeluși, căzi de baie pentru
bebeluși, perii pentru curățarea biberoanelor
pentru bebeluși, căzi de baie pliante pentru
bebeluși, căzi de baie gonflabile pentru bebeluși,
periuțe de dinți care se pun pe degete
pentru bebeluși, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, ustensile cosmetice,
perii pentru spălarea veselei, suporturi pentru
uscarea rufelor, ustensile pentru şters praful de
pe mobilă, răzători pentru bucătărie, recipiente
termoizolante, încălzitoare pentru biberoane,
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neelectrice, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
mese de călcat, recipiente pentru bucătărie,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, râşniţe de piper, acţionate
manual, truse de voiaj / genţi de cosmetice
dotate, periuţe de dinţi, ustensile pentru uz
casnic, irigatoare orale, dușuri bucale
24. Pături pentru bebeluși, lenjerie de pat pentru
bebeluși, saci de dormit pentru bebeluși, săculeți
de dormit pentru bebeluși, prosoape (materiale
textile) folosite pentru bebeluși, lenjerie de pat,
pături pentru pat, pânze pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluşi, plase de ţânţari, saci
de dormit pentru bebeluşi
25. Încălțăminte pentru bebeluși, chiloței pentru
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, costume
de bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, ghetuțe pentru
bebeluși, botoșei tricotați pentru bebeluși,
lenjerie de corp pentru bebeluși, botoșei
(încălțăminte din lână pentru bebeluși), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
halate de baie, căşti de baie, papuci de baie,
corsete
28. Jucării pentru bebeluși, leagăne pentru
bebeluși, scaune de leagăn pentru bebeluși,
saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării cu
activități multiple pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție,
saltea de joacă pentru bebeluşi, mingi pentru
jocuri, jocuri de masă, blocuri de construcţie,
jocuri de construcţie, truse de magie, table
de dame, drone (jucării), jocuri, aparate de
gimnastică, patine cu rotile în linie, protecţii
pentru genunchi (articole sportive), jucării de
pluş, jocuri portabile cu ecrane cu cristale lichide,
leagăne, saltele gonflabile pentru piscine, centuri
de înot, veste de înot, maşini de jucărie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
aripioare de înot, cutii de nisip pentru locuri de
joacă
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07964
04/11/2022
STUDIO DOI DESIGN S.R.L.,
STR. CEPTURA DE JOS NR.
231A, COMUNA CEPTURA, JUD.
PRAHOVA, CEPTURA, PRAHOVA,
ROMANIA

Atlasul Vinului Românesc

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate online, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, prelucrare electronică
a datelor, prelucrare electronică a comenzilor,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de birou pentru colectarea electronică
de date, servicii de birou pentru manipularea
electronică de date, compilare de date în baze
de date electronice, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, prezentarea
de bunuri și servicii prin mijloace electronice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07966
04/11/2022
DREAM FILM PRODUCTION
COMPANY S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 15,
BIROUL NR. 15, ETAJ 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMION & BACIU CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS
(531)

Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.09; 03.07.01;
25.03.07; 24.09.05; 24.13.01; 29.01.11;
27.05.01
(591) Culori revendicate:Verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse

în alte clase), caractere tipografice, clişee,
publicații, periodice, reviste, ziare, buletine de
ştiri, cărți, liste, suplimente, broşuri, carnete
de notiţe, calendare, jurnale, felicitări, afişe,
agende, cărţi rabatabile, manuale, cataloage,
produse de imprimerie, şi anume ziare, cărţi,
reviste, buletine informative, cataloage, jurnale,
manuale, broşuri, pliante şi afişe.
29. Carne de vânat, pește, cu excepția celui viu,
carne de pasăre de curte, carne, extracte din
carne, legume congelate, legume în conservă,
legume uscate, legume gătite, fructe conservate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe coapte,
jeleuri comestibile, gemuri, ouă, brânzeturi, unt,
iaurt, uleiuri și grăsimi comestibile, lapte, băuturi
pe bază de lapte.
30. Înlocuitori de cafea, cacao, cafea, ceai,
orez, tapioca, sago, făină, preparate pe bază
de cereale, pâine, torturi, dulciuri, ciocolată,
înghețată, șerbeturi (înghețată), zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
mirodenii, ierburi conservate, ierburi uscate, oțet,
sosuri (condimente), gheață comestibilă.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate,
inclusiv
închiriere
și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații comerciale, complexe sportive și
de agrement, spații destinate evenimentelor,
hoteluri și cazare temporară, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
intermedierea contractelor și tranzacțiilor
imobiliare, administrare imobiliară, servicii de
administrare a imobilelor și proprietăților.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și/sau
transmisia de programe radio și/sau de
televiziune și/sau filme, transmisie și proiecții de
filme.
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41. Divertisment, instruire, activităţi sportive şi

culturale, divertisment on-line, organizare și
realizare de conferințe, seminarii și ateliere
de instruire, organizare și producție de
spectacole, concerte, reprezentații teatrale,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment
prin radio, televiziune, telefonie, internet și online, furnizarea de publicații electronice online (care nu pot fi descărcate), publicare de
reviste, cărți, texte, altele decât cele publicitare
și tipărituri, publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, închiriere de studiouri și spații de
înregistrare, servicii de producție de spectacole
live, organizarea de activități și competiții
sportive, servicii de rezervare de bilete legate de
divertisment.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
publicații electronice nedescărcabile, arhitectură
și design interior.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
alimentaţie publică, cazare temporară, servicii
hoteliere

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07967
04/11/2022
DREAM FILM PRODUCTION
COMPANY S.R.L., ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 15,
BIROUL NR. 15, ETAJ 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMION & BACIU CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

───────

DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS Buftea
(531)

Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.09; 03.07.01;
25.03.07; 27.05.01; 24.09.05; 24.13.01;
29.01.11
(591) Culori revendicate:Verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
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în alte clase), caractere tipografice, clişee,
publicații, periodice, reviste, ziare, buletine de
ştiri, cărți, liste, suplimente, broşuri, carnete
de notiţe, calendare, jurnale, felicitări, afişe,
agende, cărţi rabatabile, manuale, cataloage,
produse de imprimerie, şi anume ziare, cărţi,
reviste, buletine informative, cataloage, jurnale,
manuale, broşuri, pliante şi afişe.
29. Carne de vânat, pește, cu excepția celui viu,
carne de pasăre de curte, carne, extracte din
carne, legume congelate, legume în conservă,
legume uscate, legume gătite, fructe conservate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe coapte,
jeleuri comestibile, gemuri, ouă, brânzeturi, unt,
iaurt, uleiuri și grăsimi comestibile, lapte, băuturi
pe bază de lapte.
30. Înlocuitori de cafea, cacao, cafea, ceai,
orez, tapioca, sago, făină, preparate pe bază
de cereale, pâine, torturi, dulciuri, ciocolată,
înghețată, șerbeturi (înghețată), zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
mirodenii, ierburi conservate, ierburi uscate, oțet,
sosuri (condimente), gheață comestibilă.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate,
inclusiv
închiriere
și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații comerciale, complexe sportive și
de agrement, spații destinate evenimentelor,
hoteluri și cazare temporară, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
intermedierea contractelor și tranzacțiilor
imobiliare, administrare imobiliară, servicii de
administrare a imobilelor și proprietăților.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și/sau
transmisia de programe radio și/sau de
televiziune și/sau filme, transmisie și proiecții de
filme.

41. Divertisment, instruire, activităţi sportive şi

culturale, divertisment on-line, organizare și
realizare de conferințe, seminarii și ateliere
de instruire, organizare și producție de
spectacole, concerte, reprezentații teatrale,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment
prin radio, televiziune, telefonie, internet și online, furnizarea de publicații electronice online (care nu pot fi descărcate), publicare de
reviste, cărți, texte, altele decât cele publicitare
și tipărituri, publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, închiriere de studiouri și spații de
înregistrare, servicii de producție de spectacole
live, organizarea de activități și competiții
sportive, servicii de rezervare de bilete legate de
divertisment.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
publicații electronice nedescărcabile, arhitectură
și design interior.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
alimentaţie publică, cazare temporară, servicii
hoteliere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07968
04/11/2022
RĂZVAN HARABAGIU, ȘOS.
PĂCURARI NR. 34, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA
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

BAYONET
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, organe de păsări, organe
de porc, de oaie, miel sau de vită, tacâmuri
de pui, curcan, rață sau gâscă, intestine de
porc, oase de porc sau de vită, burtă de
vită, antricot de vită, mușchiuleț de porc sau
de vită, pulpă de porc sau de vită, rasol de
vită, vrăbioară de vită, cotlete, ceafa de porc,
pulpe de pasăre, piept de pasăre, aripi de
pasăre, frigărui de pasăre, de miel, porc sau
vită, carne uscată prin îngheţare/carne liofilizată,
carne conservată, carne la conservă, carne
afumată, carne congelată, carne proaspătă,
carne pentru gătit, carne preparată, carne pentru

grătar, carne tocată, cărnuri de porc sau de vită
sărate, produse din carne, mezeluri, pastramă,
pastramă de oaie, salam, ciolan, costiță, jambon,
jumări, kaiser, lebăr, mușchi, parizer, slănină,
șorici, tobă, ghiuden, babic, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, șuncă, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge/cârnaţi cu
sânge, crenvurști, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), crenvurşti pentru hot dog, grăsimi
comestibile, untură, piftie din carne de pasăre,
de porc sau de vită, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, produse
tartinabile pe bază de carne, pate de ficat/
pastă de ficat, pateuri pe bază de carne, salate
cu carne, sarmale, negătite, sarmale preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, antreuri pe
bază de carne, aperitive congelate constând în
principal din carne, carne de porc gătită lent la
cuptor (pulled pork), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), chiftele de hamburger
negătite, produse din carne sub formă de
hamburger, chiftele din carne, friptură, pastă
de mici, mititei (mici), nepreparați, mititei (mici)
preparați, gustări pe bază de carne, mâncăruri
cu legume preparate, umplutură de carne pentru
plăcinte, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri alimentare, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, supe, ciorbe, salate,
fructe de mare preparate, fructe de mare gătite,
fructe de mare congelate.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient orezul/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient orezul, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne, quiche
(tartă), ravioli umplute cu carne sau șuncă,
produse de patiserie proaspete sau congelate
umplute cu carne, hamburgeri (sandviciuri), hot
dog (sandviciuri), paste, pizza, orez, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne și cu produse din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu carne
și cu produse din carne, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu mezeluri și
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produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu mezeluri
și produse alimentare derivate din carne,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare preparate, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu produse
alimentare preparate, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu condimente, sosuri
și garnituri destinate a fi servite împreună cu
carnea, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu condimente, sosuri și garnituri destinate
a fi servite împreună cu carnea, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice și nealcoolice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice și
nealcoolice, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente promoționale, organizare şi
susţinere de evenimente comerciale, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de agenții de
import-export, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor.
39. Transport
de
produse
alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare,
livrare de produse alimentare.
40. Afumarea
alimentelor,
conservarea
alimentelor şi a băuturilor, congelarea
alimentelor,
sacrificarea
animalelor,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, planificarea de
petreceri, divertisment de tipul degustărilor de
vinuri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri educative.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea de scaune,
mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de bucătari personali,
servicii de critică gastronomică (oferirea de
informații despre alimente și băuturi), servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07970
04/11/2022
ERFELLO STORE SRL, CALEA
PLEVNEI NR.145B, BL.3, AP.3085,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060012,
ROMANIA

ERFELLO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, rășini naturale în stare brută, strat
de protecție, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru
hrănire
și
suzete,
instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
───────
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07971
05/11/2022
LAURENTIU CONSTANTIN STAN
CRACIUN, VALEA ARGESULUI NR
5 BL C 1 AP 37, ET 10, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Covri-Sticks

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie, specialități
patiserie.
───────

de
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07972
05/11/2022
HUNT INNOVATION GROUP SRL,
STRADA AVRIG NR 23A-25A, AP
22, ET 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023734, ROMANIA

de recrutare a angajaților, servicii de recrutare
a personalului de conducere, recrutare și
plasare a forței de muncă, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
servicii de consultanță privind recrutarea de
personal, asistență privind recrutarea și plasarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutarea de personal), recrutare de personal
de conducere de nivel superior, furnizare de
informații privind recrutarea forței de muncă,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare de
absolvenți, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, servicii de
recrutare pentru personal de asistență la birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor și al
marketingului, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare a personalului și agenții de
ocupare a forței de muncă.
───────

Hunt Innovation GROUP

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#026BB8), gri (HEX #58595B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de recrutare, recrutare de personal,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal permanent, servicii de consultanță
în recrutare, publicitate pentru recrutare de
personal, plasare și recrutare de personal,
consultanță privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
recrutare de personal pentru asistență
administrativă, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pe perioadă determinată, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, servicii de intermediere de
recrutare de personal, consultanță în materie

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07973
05/11/2022
HUNT EXECUTIVE SRL, STRADA
AVRIG NR 23A-25A, AP 22, ET 3,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023734,
ROMANIA

Hunt Executive
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(591) Culori revendicate:mov (Hex #51558E),
gri (Hex #414042)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Leasing de personal, cu excepția celor
finanțate pentru achiziția în rate sau prin
închiriere, plasare de personal, plasare de
personal temporar, plasare de personal
permanent, plasarea forței de muncă,
consultanță privind plasarea personalului,
servicii de plasare de personal, plasare și
recrutare de personal, servicii de plasare
temporară a angajaților, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consultanță privind plasarea forței de muncă,
servicii de plasare a personalului de conducere,
recrutare și plasare a forței de muncă, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de agenție de plasare pentru muncă
temporară, servicii de plasare de forță de
muncă temporară, servicii de plasare temporară
a forței de muncă, servicii de plasare pentru
stagii de formare profesională, servicii ale
agențiilor de plasare pentru personal de birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de
muncă, servicii de consiliere și consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la plasarea
forței de muncă, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07974
06/11/2022
SIDECO SOLUTIONS S.R.L., STR.
MARCEL IANCU, NR. 12A, JUDEȚ
SIBIU, CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

Leecy by Sideco
(531)

Clasificare Viena:
26.01.05; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, loțiuni pentru îngrijirea
părului, creme nemedicinale, baze de machiaj
pentru buze (se folosesc înainte de aplicarea
rujului sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea
sau ștergerea timpurie a acestora), cremă
cosmetică pentru piele, cremă cosmetica pentru
mâini, balsamuri de buze, farduri, farduri
cosmetice, fard de obraz, fard de pleoape,
farduri de obraz, farduri pentru pleoape, farduri
de sprâncene, farduri pentru ochi, farduri
cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, palete cu farduri de ochi, farduri
pentru obraz și buze, gene false, sprâncene
false, creioane pentru sprâncene, pudră pentru
sprâncene, rimel pentru sprâncene, sprâncene
false adezive, gel pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, tatuaje temporare
de uz cosmetic, tatuaje temporare pentru
decorarea corpului, balsamuri de păr (balsamurișampon), geluri de corp, săpunuri, săpun lichid,
săpunuri parfumate, săpunuri nemedicinale,
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săpunuri lichide, săpunuri deodorante, săpunuri
antiperspirante, sapunuri parfumate.
9. Lentile de contact colorate, etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, lentile de contact
cosmetice, casete pentru lentile de contact.
21. Aplicatoare de fard, aplicatoare pentru
fardurile de ochi, aplicatoare pentru farduri de
ochi, periuțe pentru sprâncene.
35. Servicii de comenzi online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07975
06/11/2022
RAZMAT 88 NOW OPTIM
SOLUTIONS SRL, STR.
BIRUINTEI, NUMARUL 89, BLOC
C2, ETAJ 1, APARTAMENT
15, JUDEȚ ILFOV, POPESTILEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

OTIMO

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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07976
06/11/2022
DENISA SIVISAN, STR.LT COL
C-TIN MARINESCU NR.3, BL.V71
SC.1 ET 5 AP.18, BUCUREȘTI,
050795, ROMANIA

LA BAIATU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07977
06/11/2022
FUNDATIA HAPPY WORLD, STR.
NAVODARI NR.32A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

COMUNITATEA
ONCOLOGICĂ DIN ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.25; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#285989), roz (Hex #CE5FA4)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.
───────

