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Cereri Mărci publicate în 12/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05256 05/08/2022 MIDAR GROUP SRL NOVACAO dessert

La Doi Paşi Găseşti exact ce-ţi
doreşti

3 M 2022 05333 05/08/2022 DANIELA APOSTOL Artizan de gust

4 M 2022 05334 05/08/2022 AUTOMAC CONSTRUCT SRL AUTOMAC

5 M 2022 05335 05/08/2022 REAL NATURAL COSMETICS
SRL

SENSE OF NATURE MADE IN
ITALY

6 M 2022 05336 05/08/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft Porumb Extra

7 M 2022 05337 05/08/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft Forte

8 M 2022 05338 05/08/2022 MONALISA INHERITANCE SRL MI MONALISA INHERITANCE

9 M 2022 05339 05/08/2022 IONITA AUREL MAHALA RAI BANDA

10 M 2022 05340 05/08/2022 BANGSONIC HYDROHOLD

11 M 2022 05341 05/08/2022 BANGSONIC SRL SUPER LAVETA

12 M 2022 05342 05/08/2022 VERT FOTO SRL Vert

13 M 2022 05343 05/08/2022 TITIANA POPA TITIANA POPA VINDECARE
PRIN CUVÂNT pentru minte,
corp și spirit

14 M 2022 05344 05/08/2022 MUNICIPIUL GHERLA Gherla sunt eu

15 M 2022 05345 05/08/2022 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

DUNHILL ODYSSEY

16 M 2022 05346 05/08/2022 Dunhill Tobacco of London
Limited

ODYSSEY

17 M 2022 05347 05/08/2022 HOUSELY SRL Housely

18 M 2022 05348 05/08/2022 ELENA GABRIELA COCOȘ GLAMZ

19 M 2022 05349 05/08/2022 AXABIO MEDICAL SRL MAXIM by Axabio Medical

20 M 2022 05350 05/08/2022 SC B&C DELTAPRIM
SERVICES SRL

printbu

21 M 2022 05353 06/08/2022 RADU NITESCU NeoVista premium eyecare

22 M 2022 05354 06/08/2022 RADU NITESCU NeoCare Medical Center

23 M 2022 05355 06/08/2022 RADU NITESCU NeoDent

24 M 2022 05356 06/08/2022 RADU NITESCU NeoDerma

2 M 2022 05317 04/08/2022 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 05357 06/08/2022 MAGURA WILD PLANT SRL MĂGURĂ DE RAI

26 M 2022 05359 06/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L fiiGO BY profi

27 M 2022 05360 06/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiiGO cafe

28 M 2022 05361 07/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiigo cafe

29 M 2022 05368 08/08/2022 SOLAREX IMPEX SRL CAPTADIN

30 M 2022 05369 08/08/2022 SIMTEL TEAM SA SIMTEL EMPOWERING A
GREEN FUTURE

31 M 2022 05370 08/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiiGO cafe

32 M 2022 05371 08/08/2022 STRONGPARTNERS SRL HIGH CLASS DETAILING

33 M 2022 05372 08/08/2022 YIWU MINGGE ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD.

SOKANY

34 M 2022 05373 08/08/2022 OTP BANK ROMANIA SA otp bank Green Dot

35 M 2022 05374 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. DRAGONPARK

36 M 2022 05375 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. ASTROLAND ROMANIA

37 M 2022 05376 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. ZAK

38 M 2022 05377 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. ASTROPARK ROMANIA

39 M 2022 05378 08/08/2022 S.C. HCR S.R.L. DRAGON LAND

40 M 2022 05379 08/08/2022 SC HCR SRL EPOCA DE GHEAȚĂ

41 M 2022 05380 08/08/2022 DENOV MIO SRL VALENS

42 M 2022 05381 08/08/2022 ELENA-DANIELA DASCALU PAPAGRAS

43 M 2022 05382 08/08/2022 UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE
MIHAI I DIN TIMIȘOARA USVT

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII "REGELE
MIHAI I" DIN TIMIȘOARA USVT

44 M 2022 05383 08/08/2022 NUCIM BIO MARKET SRL Nucim

45 M 2022 05384 08/08/2022 UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE
MIHAI I DIN TIMIȘOARA USVT

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII "REGELE
MIHAI I" DIN TIMIȘOARA ULST

46 M 2022 05385 08/08/2022 ASOCIATIA SE POATE se poate! it s possible!

47 M 2022 05386 08/08/2022 CARMEN SORETE
CONSTANTIN-FLORIN
MERCAN

GattoDolce

48 M 2022 05387 08/08/2022 GS ATELIER DE FILM S.R.L. AF ATELIER DE FILM

49 M 2022 05388 08/08/2022 WILLOW RESIDENTIAL S.R.L. the ivy

50 M 2022 05389 08/08/2022 NATHALIE MARGA
GHEORGHIU

ZuZZi
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2022 05390 08/08/2022 MIHAI-GEROGIAN CRISTEA

RADU VIDICAN
FTWGYM FIT WORLD GYM

52 M 2022 05391 08/08/2022 RALUCA DANIELA ANDREI Elefantul Cici

53 M 2022 05392 08/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one CITY CLUB

54 M 2022 05393 08/08/2022 ANCA-IULIANA PÎRJOL DE COLO-COLO

55 M 2022 05394 08/08/2022 ROBERT CLAUDIU TULBURE Young G

56 M 2022 05395 08/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one COUNTRY CLUB

57 M 2022 05396 08/08/2022 ALEXANDRU-IOAN
CARCOANA

Alex Ercan

58 M 2022 05397 08/08/2022 SC LED4ALL SRL bandaculed

59 M 2022 05398 08/08/2022 CARTOONIO SRL DING

60 M 2022 05399 08/08/2022 CRISTIAN ADRIAN MATEI
CRISTIAN ADRIAN CHIFOI

B BUBBLE WAFFLES

61 M 2022 05400 08/08/2022 COMAN ANCUȚA-FLORENA
- CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE

Emoții în farfurie

62 M 2022 05401 08/08/2022 ARGEȘ MEDIA PRINT &
ONLINE

ARGESPRESS

63 M 2022 05402 08/08/2022 ADRIAN CATANOIU OFSI

64 M 2022 05403 08/08/2022 ROMPREST SERVICII
INTEGRATE SRL

RSI AFACERI CURATE

65 M 2022 05404 08/08/2022 ANA MARIA DUTU Cho Chocolat
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(210) M 2022 05256
(151) 05/08/2022
(732) MIDAR GROUP SRL, SAT ROȘU,

STRADA 1 DECEMBRIE 1918,
NR.61, JUDET ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, 77042, ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA, NR.37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOVACAO dessert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:maro, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ciocolată pentru glazuri, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, glazuri dulci, glazuri cu aromă
de ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazură de ciocolată,
glazură pentru produse de cofetărie, glazură
pentru prăjituri, marțipan, marțipan din ciocolată,
pastă de fondant, pastă de zahăr, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, umpluturi
pe bază de cafea, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, chipsuri de ciocolată, chipsuri de
cofetărie pentru copt, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, decorațiuni din
bomboane pentru prăjituri, fondante (cofetărie),
glazuri lucioase, glazură dulce, umpluturi pe
bază de ciocolată, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte, zahăr
glasat, alimente pe bază de cacao, batoane
învelite în ciocolată.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazuri
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri din dextrină
de malț pentru produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu glazură pentru produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu marțipan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu marțipan
din ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pastă de fondant, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă
de zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umpluturi pe bază
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înlocuitor de cremă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înlocuitor
de marțipan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chipsuri
de cofetărie pentru copt, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fondante (cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu glazuri lucioase, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu glazură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr glasat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente pe bază
de cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciocolată pentru glazuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din ciocolată
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pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu glazuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu glazuri cu aromă de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri din dextrină de malț pentru produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazură pentru produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
glazură pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu marțipan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marțipan din ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pastă de
fondant, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de zahăr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu umpluturi
din ciocolată pentru produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu înlocuitor
de cremă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu înlocuitor de marțipan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu chipsuri de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chipsuri de cofetărie pentru copt, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondante (cofetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu glazuri lucioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu glazură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu umpluturi pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri
și plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu zahăr glasat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu alimente pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane învelite în ciocolată.

───────

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, METRO-
STRASSE 1, 40235 DÜSSELDORF,
GERMANIA, DÜSSELDORF,
GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI,
NR. 14, ET.1, AP. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREŞTI,
050558, ROMANIA

(540)

La Doi Paşi Găseşti
exact ce-ţi doreşti

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.19; 26.11.03; 10.03.11

(591) Culori revendicate:verde , portocaliu,
alb

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, adezivi pentru papetărie sau pentru
uz casnic, decorațiuni și materiale pentru
artiști, pensule pentru pictat, mașini de scris
și articole de papetărie și de birou (cu
excepția mobiliei), papetărie și materiale pentru
instruire şi educație (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaje, incluse
în această categorie, caractere tipografice,
forme de tipar, saci de gunoi (din hârtie sau
din plastic), calendare detașabile, șervețele
din hârtie pentru îndepărtarea machiajului,
ornamente auto-adezive, plăcuțe cu adrese
pentru aparate de adresare, ștampile pentru
adrese, aparate de adresare, dosare pentru
hârtii, dosare pentru documente (papetărie),
umectoare pentru suprafețe gumate (rechizite

(210) M 2022 05317
(151) 04/08/2022
(732) MIP METRO GROUP
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de birou), autocolante (articole de papetărie),
dulapuri pentru articole de papetărie (articole
de birotică), suporturi pentru pahare de bere,
tablouri (fotografii), înrămate sau neînrămate,
creioane, suporturi pentru creioane, mine de
creioane, ascuțitoare de creioane (electrice sau
nonelectrice), caiete (papetărie), prespapiere,
tăvițe de birou, ștampile, hârtie de scris, broșuri,
materiale pentru legat cărți, agrafe de hârtie, cutii
șabloane, steaguri, fanioane (din hârtie), rolă de
cerneală, acuarele (articole pentru uz școlar),
hârtie pentru filtru, degetar de cauciuc (rechizite
pentru birou), plicuri pentru sticle din carton
sau hârtie, folie de plastic pentru ambalat, foi
de celuloză regenerată pentru ambalat, forme,
clei (adezivi) pentru papetărie sau pentru uz
casnic, benzi elastice pentru birouri, capsatoare
pentru birouri, pioneze, plicuri (papetărie), filtre
(de hârtie pentru cafea), calendare, pungi pentru
gătit la microunde, opere de artă litografice,
hărți (geografice), pensule pentru pictură, pânze
pentru pictură, palete de pictură, trafalete,
șabloane pentru pictură, vopsele pentru pictură
(articole pentru uz școlar), șevalete pentru
pictori, cretă, pastă de modelat, caiete, prosoape
de mâini din hârtie, batiste de hârtie, hârtie
pergament, pancarte din hârtie sau carton,
cărți poștale, broșuri, produse de șters, cutii
de creioane, instrumente de scris, tablete de
scris, sigilii (sigilii), sigilii (ștampile), ceară pentru
sigilii, hârtie argintată, cutii pentru timbre (sigilii),
cutie cu cerneală pentru timbre, fețe de masă,
naproane și fețe de masă din hârtie, hârtie
igienică, pungi (plicuri, saci) din hârtie sau
plastic, pentru ambalare, articole din carton,
hârtie de împachetat, hârtie cerată, materiale de
desen, blocuri de schițe, table de desen (articole
pentru pictori), tocătoare de hârtie (pentru birou),
fețe de masă din hârtie, opere de artă și figuri din
hârtie sau carton și machete arhitecturale, pungi,
saci și articole pentru ambalare, depozitare și
hârtie, carton și plastic în scopuri de ambalare,
suporturi pentru documente, produse din hârtie
de unică folosință.
35. Servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
pe internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu chimicale, preparate de curățare,
preparate de lustruire și preparate abrazive,
preparate de înălbire, vopsele, articole de
farmacie, produse cosmetice, aparate de
ras și accesorii, parfumerie, articole de uz
casnic, obiecte de uz casnic de uz curent,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
carburanți, combustibil lampant și combustibil
pentru motoare, uleiuri și unsori industriale,
lubrifianți, lumânări, servicii de comerț cu

amănuntul, inclusiv prin internet și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu produse
din sectorul sănătății, preparate farmaceutice,
produse sanitare personale și articole de toaletă,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
mașini, uneltele și bunurile din metale comune,
articole de construcții, articole de bricolaj și
articole de grădinărit, articole pentru hobby și
articole pentru artizanat, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse electrice și electronice,
suporturi de înregistrări de sunet și suporturi
de date, servicii de vânzare cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu aparate de iluminat,
de încălzire, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de aerisire, de curățare cu abur și de călcat
cu abur, instalații sanitare și accesorii sanitare,
aparate electrice și non-electrice de uz casnic
sau de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu articole de sticlă, ceramică,
porțelan, articole de uz casnic sau de bucătărie
produse din metal și plastic, recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, tacâmuri, seturi de
oale și ustensile de gătit, servicii de comerț
cu amănuntul, inclusiv prin internet și/sau
prin canale de teleshopping, în legătură cu
decorațiuni și materiale decorative, și anume
ornamente, decorațiuni sezoniere, festive, de
petrecere și tematice pentru obiecte, servicii de
vânzare cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu sticlă pentru geamuri, ferestre,
mobilier de sufragerie, clădiri și suprafețe de
lucru, servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu ghirlande, steaguri și cearceafuri,
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/ sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu vehiculele și accesorii pentru
vehicule, biciclete și accesorii pentru biciclete,
vehicule motorizate cu două roți și accesorii,
artificii, servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu ceasornice și ceasuri/ceasuri de
mână și bijuterii, instrumente și aparate optice,
instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin canale de teleshopping, în legătură
cu tipărituri, papetărie, articole de birou, genți
și articole de șelărie, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin internet și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu mobilier,
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mobilă, corturi, copertine, prelate, îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole textile, articole de acoperit
capul, articole din piele și imitații de piele,
valize, genți, rucsacuri, umbrele și umbrele
de soare, servicii de vânzarea cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul internetului și/sau prin
intermediul canalelor de teleshopping în legătură
cu jucării, aparate de sport, echipamente
și accesorii sportive, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse alimentare, fructe, legume
și băuturi, produse agricole, produse horticole
și produse forestiere, produse alimentare pentru
animale și accesorii pentru animale, plante,
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/ sau prin canale de teleshopping,
de articole pentru fumători, tutun produse de
tutun și alte stimulente naturale, și anume alcool,
cafea, ceai, ciocolată, zahăr și condimente,
precum și în legătură cu articole de uz
casnic, primirea, prelucrarea și gestionarea
comenzilor (funcții de birou), achiziții pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comenzi pentru terți
și gestionarea facturilor, facturare, desfășurarea
de programe de bonusare și de fidelizare,
fiind vorba de programe de fidelizare a
clienților în scopuri de marketing (incluse în
această clasă), publicitate, căutarea de clienți
și promovarea fidelizării clienților prin publicitate
prin poștă, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de materiale publicitare
și timp de publicitate în cadrul mediilor
de comunicație, închirierea de mașini și
echipamente de birou, închirierea de automate,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
consultanță și consiliere în afaceri, planificarea
și monitorizarea evoluțiilor afacerilor în ceea
ce privește aspectele organizatorice, planificare
(asistență) în domeniul managementului
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
în special pentru concepte de franciză,
servicii comerciale și servicii de informare a
consumatorilor, și anume licitații și servicii de
licitații, închirierea de automate, gestionarea
serviciilor pentru clienți, organizarea contactelor
de afaceri, furnizarea de servicii de cumpărături
din ușă în ușă, cu excepția serviciilor de
transport, servicii de evaluare comercială,
pregătirea de concursuri, consultanță și
informații de afaceri, servicii de agenţii de import
și export, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de comandă,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
achiziții pentru alții, servicii de abonament,
asistență în probleme de afaceri, servicii

de consultanță în domeniul managementului
afacerilor și servicii administrative, analiză
economică, cercetare și servicii de informare,
servicii de comodat, închiriere și leasing de
bunuri în legătură cu furnizarea serviciilor
menționate mai sus, servicii de consiliere și de
informare referitoare la serviciile menționate mai
sus.
36. Servicii financiare, în special birouri de credit
și emiterea de credite pentru comerțul cu ridicata
și cu amănuntul, finanțare pentru închiriere-
cumpărare cu plata în rate și aranjarea finanțării
pentru închiriere-cumpărare cu plata în rate,
închiriere, brokeraj și leasing imobiliare, servicii
de brokeraj referitoare la leasing, închirierea,
brokerajul, leasingul de bunuri imobiliare, servicii
de asigurare, servicii imobiliare, servicii de
amanet, emiterea de valori mobiliare și emiterea
de carduri cadou preplătite, servicii de custodie,
tranzacții financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare, estimări
financiare, închiriere și leasing de bunuri în
legătură cu furnizarea serviciilor menționate
mai sus, servicii de consiliere și de informare
referitoare la cele menționate mai sus
39. Transport, ambalarea și depozitarea
coletelor și/sau a bunurilor, colectarea și livrarea
coletelor și/sau a bunurilor, transportul coletelor
și/sau bunurilor cu vehicule, servicii de logistică,
în special preluarea comenzilor, depozitarea și
transportul coletelor și/sau mărfurilor, logistică
contractuală, logistică de achiziții, logistică de
distribuție și logistică de retur (gestionarea
stocurilor), distribuția petrolului sau a gazelor
prin conducte, servicii de parcare și de parcare
a vehiculelor, acostarea bărcilor și a navelor,
contractarea, închirierea și leasingul bunurilor
în legătură cu furnizarea serviciilor menționate
anterior, consiliere și servicii de consiliere și
informare referitoare la serviciile menționate
anterior, servicii de livrare a comenzilor.
41. Educație, divertisment și sport, educație
și formare pentru comerțul cu amănuntul și
optimizarea afacerilor, publicarea de materiale
tipărite și în medii electronice, traducere,
interpretare, cumpărare, închiriere și leasing
(fără posibilitatea de cumpărare prin rate sau
închiriere) de bunuri în legătură cu prestarea
serviciilor menționate mai sus, servicii de
consiliere și de informare referitoare la serviciile
menționate mai sus.

───────
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(210) M 2022 05333
(151) 05/08/2022
(732) DANIELA APOSTOL, STR.

LINIȘTEI NR. 46, BUCURESTI,
012428, ROMANIA

(540)
Artizan de gust

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, amestecuri de
fructe uscate, amestecuri de snack-uri constând
din fructe deshidratate și fructe cu coajă
lemnoasă procesate, amestecuri de snack-uri
constând din fructe și fructe cu coajă lemnoasă
prelucrate, batoane de brânză
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice.

───────

(210) M 2022 05334
(151) 05/08/2022
(732) AUTOMAC CONSTRUCT SRL,

STR. VLAHITA NR.4, BL.PM8,
SC.C, ET.8, AP.105, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032272, ROMANIA

(540)

AUTOMAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), albastru (HEX #0000D0)

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare.

───────
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(210) M 2022 05335
(151) 05/08/2022
(732) REAL NATURAL COSMETICS

SRL, STR. ION ROATĂ, NR. 9/
A, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN, 4A/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SENSE OF NATURE
MADE IN ITALY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#B26D40), gri

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
plasturi și materiale pentru pansamente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05336
(151) 05/08/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Lithokraft Porumb Extra

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2022 05337
(151) 05/08/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Lithokraft Forte

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2022 05338
(151) 05/08/2022
(732) MONALISA INHERITANCE

SRL, SOSEAUA OLTENITEI
NR.10, BL.2C, SC.2, ET.10,
AP.77, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

MI MONALISA INHERITANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje şi genţi de
transport, umbrele de ploaie şi de soare, curele,
genti, serviete, rucsacuri.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
urmatoarelor produse: piele şi imitaţii de piele,
bagaje şi genţi de transport, umbrele de ploaie
şi de soare, curele, genti, serviete, rucsacuri,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul

magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comerciala, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor.

───────

(210) M 2022 05339
(151) 05/08/2022
(732) IONITA AUREL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR 208, BL V39 ,SC
1, AP 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MAHALA RAI BANDA

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

9. Fotografie, aparate pentru transmiterea si
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri de vinil
compact discuri, discuri de vinil, dvd uri si alte
suporturi de inregistrare digitala.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05340
(151) 05/08/2022
(732) BANGSONIC , STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUD. GALAȚI, VÂNĂTORI,
800198, GALAȚI, ROMANIA

(540)

HYDROHOLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.01.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (RGB 146,
191, 52, RGB 69, 133, 50), maro (RGB
99, 55, 32), negru (RGB 0, 159, 227,
RGB 43, 42, 41), albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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1. Săruri de sodiu (compuși chimici), dolomit
pentru scopuri industriale, produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
carbonați, carbonat de calciu, carbonat de
magneziu.

───────

(210) M 2022 05341
(151) 05/08/2022
(732) BANGSONIC SRL, STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUD. GALAȚI, VÂNĂTORI,
800198, GALAȚI, ROMANIA

(540)

SUPER LAVETA

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

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
yallow C), albastru (Pantone 298C)

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

24. Pânza care imită pielea animalelor, pânză,
material textil, țesătură, pânze de bumbac,
materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
țesătura tricotata, pânze pentru utilizare la
produse textile.

───────

(210) M 2022 05342
(151) 05/08/2022
(732) VERT FOTO SRL, STR. LIVEZII

NR. 6, JUD. BIHOR, BEIUŞ,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48,, BL.D-10, AP.3, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

Vert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, publicarea de fotografii, instruire în
fotografie, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, compoziții fotografice pentru
terți, editare de filme (fotografice), închiriere
de reproduceri fotografice, instruire în utilizarea
echipamentului fotografic, servicii de fotografie
de nuntă, servicii educative în arta fotografică,
închirieri de aparate de fotografiat, servicii de
fotografiere din drone, producție audio și video
și fotografie, servicii educative în arta developării
fotografice, producție audio, video și multimedia
și fotografie, demonstrații de echipamente
fotografice (cu scop didactic), închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă online, și
anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
fotoreportaje, servicii de fototecă, servicii de
căutare în fototeci, servicii educative în arta
fototipiei, furnizare de servicii de traducere,
servicii de interpretare simultană, servicii de
interpretare și traducere, subtitrare, consultanță
editorială, corectare de manuscrise, creare
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(redactare) de podcast-uri, editare de cărți
și recenzii, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de publicații, editare de texte scrise,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizare online de benzi desenate și
romane grafice care nu pot fi descărcate,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, microeditare, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
editare de muzică, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, publicare de cântece, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți legate de tehnologia informației,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de hărți
geografice, publicare de jurnale, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de manuale, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale școlare,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare

de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de prospecte,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare de povești, publicare de reviste,
publicare de publicații periodice, publicare de
texte, publicare de texte sub formă de CD-
ROM-uri, publicare de texte sub formă de
mijloace electronice, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare de texte
muzicale, publicare de ziare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare și editare de cărți, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
calendare, publicarea de cataloage cu informații
turistice, publicarea de materiale multimedia
online, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de
cântece sub formă de foi volante, redactare
de scenarii, nu în scopuri publicitare, redactare
de texte, redactarea de scenarii, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, redactarea
discursurilor politice, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, publicarea
de scenarii de teatru, publicații de literatură
didactică, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, scriere de scenarii,
servicii de agenție literară, servicii de caligrafie,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, scriere de texte, cu excepția textelor
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publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, servicii de paginare pentru alte scopuri
decât cel publicitar, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de transcriere
muzicală, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de reporteri de știri, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment, educație
și instruire, furnizare de activități recreative,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, organizare de competiții, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare
de tururi ghidate, organizare de webinare,
organizare și coordonare de baluri, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de galerii de artă,
servicii de maestru de ceremonii, servicii de
planificare de petreceri, servicii de recepție
(divertisment), servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii oferite de tabere de
recreere, servicii oferite de tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2022 05343
(151) 05/08/2022
(732) TITIANA POPA, STR.

OCCIDENTULUI NR. 71, BL. 1,
SC. B, ET. 1, AP. 15, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TITIANA POPA VINDECARE
PRIN CUVÂNT pentru
minte, corp și spirit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.02;
26.01.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, alb, albastru,
galben, roz

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

41. Educație, instruire, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri pentru îngrijirea corporală,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de formare continuă, organizarea
de cursuri de formare profesională, organizarea
de cursuri de pregătire pe teme religioase,
organizarea de cursuri de instruire privind
pierderea în greutate, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
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dezvoltării, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, elaborare de cursuri de instruire și
de examene, pregătire de cursuri și examene
în scop educațional, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, organizare
de ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare de cursuri prin metode
de învățare la distanță, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți.
44. Tratament și îngrijire prin biorezonanță
servicii în domeniul reiki (tehnică de vindecare în
medicina alternativă).

───────

(210) M 2022 05344
(151) 05/08/2022
(732) MUNICIPIUL GHERLA, STR.

BOBALNA NR.2, AP. 0, JUD. CLUJ,
GHERLA, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ NR.15A, BL.2,
AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Gherla sunt eu

(531) Clasificare Viena:
01.11.15; 07.01.03; 29.01.12

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

clase:

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire,
activități culturale, acreditare de performanțe
educaționale, activități sportive și culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, servicii oferite de ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri culturale, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching sportiv, antrenament și
coaching în dezbateri politice, organizarea de
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
seminarii educative, organizare de seminarii,
realizarea de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea de seminarii în scopuri
recreative, organizarea de seminarii în domeniul
publicității, organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de seminarii referitoare
la instruire, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii pe teme
recreative, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, desfășurare de seminarii de
instruire pentru clienți, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizare de seminarii în
materie de formare, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, desfășurare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/08/2022-08/08/2022

de seminarii didactice privind administrarea
timpului, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, seminarii educative în materie
de proceduri de investigare, organizare de
seminarii instructive referitoare la organizarea
timpului, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, editare video, servicii
de editare, editare de publicații, editare de
filme (fotografice), editare de casete audio,
servicii de editare computerizată, editare de texte
scrise, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, editare de cărți și recenzii,
publicare și editare de cărți, servicii de editare de
muzică, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii de
editare audio și video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare și editare de materiale
tipărite, productie de podcasturi, producţie de
podcast-uri, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament (instruire),
academii (educație), asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, servicii oferite de
ateliere de formare, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea de
certificate de absolvire, acreditare cu privire
la acordarea de premii în domeniul educației,
consiliere în carieră (educație), coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la
nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de

colegiu, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de
formare profesională, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri, coordonare de conferințe de
afaceri, consultanță în materie de formare,
consultanță în materie de fitness, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, organizarea de cursuri
de exerciții în grup, organizarea de cursuri
de formare avansată, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul sănătății, coordonare
de expoziții în scopuri recreative, coordonare
de expoziții cu scop educativ, coordonare
de evenimente educative, organizarea de
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
introspecție și cunoaștere de sine (instruire),
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizarea de cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
cursuri de instruire scrise, organizarea de cursuri
de instruire privind sănătatea, organizarea
de cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de cursuri de tehnici de
meditație, organizarea de cursuri de pregătire
în domeniul managementului, organizarea de
cursuri de pregătire în domeniul finanțelor,
organizarea de cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, demonstrații
în scop de instruire, organizarea de cursuri
în domeniul investițiilor, prin corespondență,
organizarea de cursuri în domeniul investițiilor
personale, prin corespondență, organizarea
de cursuri în cadrul taberelor educative,
organizarea de cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), organizarea de
cursuri prin corespondență, organizarea de
cursuri pentru îngrijirea corporală, organizarea
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, cursuri lingvistice, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație vocațională pentru tineri, educație,
difuzare de materiale educative, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, formare
complementară, elaborarea de materiale
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didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborare de cursuri de
instruire și de examene, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională referitoare la siguranța
personală, formare privind sănătatea și starea
de bine, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație și
instruire, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare,
furnizarea de informații în materie de educație,
informații în domeniul educației, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de instruire
online, instruire în domeniul administrării
afacerilor, instruire în abilități în afaceri,
instruire educativă, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare și conducere de conferințe educative,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, organizarea și conducerea de
workshop-uri.

───────

(210) M 2022 05345
(151) 05/08/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
DUNHILL ODYSSEY

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

34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 05346
(151) 05/08/2022
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
ODYSSEY

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri: brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri:
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2022 05347
(151) 05/08/2022
(732) HOUSELY SRL, ALEEA

GAROFIȚEI NR. 11, SPAȚIUL
COMERCIAL, BL. L62, ET. P,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Housely

(531) Clasificare Viena:
07.01.09; 27.05.01

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, proiectare
de case, alte construcții și clădiri.

───────

(210) M 2022 05348
(151) 05/08/2022
(732) ELENA GABRIELA COCOȘ, BD.

MATEI BASARAB NR. 101, BL.
MB20, SC. E, ET. 2, APT. 5, JUD.
IALOMIȚA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
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)

GLAMZ

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 24.09.10; 27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
decorațiuni interioare, veselă, tablouri, lenjerii
pentru pat, perne decorative, draperii, statuete
decorative, accesorii pentru draperii, tacâmuri
pentru bucătărie, prosoape pentru baie și
pentru bucătărie, covorașe pentru baie, accesorii
pentru baie, periuțe pentru dinți, corpuri de
iluminat, pene și flori decorative, accesorii pentru
bucătărie (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice
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sau prin intermediul site-urilor web, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, servicii de
agenții de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, oganizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 05349
(151) 05/08/2022
(732) AXABIO MEDICAL SRL, ALEEA

ROZELOR, NR 26,SCARA
A, PARTER, AP 3, JUD. IAȘI,
MUNICIPIUL IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
CLADIREA VIVANDO,STR 11
IUNIE, SC A, ETAJ 1, AP 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 400082,
ROMANIA

(540)

MAXIM by Axabio Medical

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.02; 26.01.01; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
5. Comprese, comprese din tifon, comprese
pentru ochi, comprese utilizate ca pansamente
10. Perfuzoare de uz terapeutic, instrumente
medicale, seringi medicale, tuburi medicale,

aparate și instrumente medicale și veterinare,
injectoare medicale, ventuze medicale, spatule
medicale, drenuri de uz medical, cotiere de uz
medical, vaporizatoare de uz medical, scuipători
de uz medical, plicometru pentru uz medical,
nebulizatoare de uz medical, lavoare de uz
medical, irigatoare de uz medical, autoclave
de uz medical, tăvi de uz medical, scuipătoare
medicale, brățări de uz medical, nanoroboți de
uz medical, pipete de uz medical, tuburi pentru
uz medical, atele de uz medical, pulverizatoare
de uz medical, spatule de uz medical, tăvi pentru
instrumentar medical, ace de uz medical, truse
cu instrumentar medical, instrumente pentru
terapia medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, ace pentru seringi medicale, aparate
și instrumente medicale, lămpi solare de uz
medical, brățări magnetice de uz medical,
bureți artificiali pentru uz medical, material
elastomeric pentru uz medical, ploști de uz
medical (vase), lămpi de uz medical (curativ),
aparatură laser de uz medical, comprese reci
de uz medical, comprese abdominale de uz
medical, instrumente laser de uz medical,
învelitori termoelectrice de uz medical, bandaje
suspensoare de uz medical, centuri abdominale
(de uz medical), aparate medicale pentru
calmarea durerii, cutii adaptate pentru deșeuri
medicale, seringi de presiune pentru uz medical,
ace pentru injecții, de uz medical, aparate de
aspirare de uz medical, bandaje de suport de
uz medical, aparate cu pipetă de uz medical,
instrumente cu pipetă de uz medical, seringi tip
pară de uz medical, flacoane cu pipetă pentru uz
medical, aparate de încălzit (pentru uz medical),
vase pentru aspirație de uz medical, aparate
cu infraroșii de uz medical, lămpi de căldură
de uz medical, materiale de contenție de uz
medical, pompe de infuzie (de uz medical),
pungi de irigare de uz medical, măști de oxigen
de uz medical, filtre de lumină de uz medical,
câmpuri medicale din materiale textile nețesute,
aparate medicale pentru repararea discurilor
intervertebrale, suporturi pentru pungile de
gheață medicale, aparate pentru concentrarea
oxigenului, de uz medical, inele biomagnetice de
uz terapeutic sau medical, cupe pentru spălături
oculare, de uz medical, pulverizatoare cu
acționare electrică de uz medical, cuțite pentru
tăierea benzilor, de uz medical, perne (pentru
încălzire), neelectrice, de uz medical, perne
(comprese) (pentru încălzire), de uz medical,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
dispozitive medicale de abraziune pentru piele,
instrumente medicale folosite pentru investigații
audiologice, recipiente adaptate special pentru
eliminarea instrumentelor medicale, seringilor și
altor deșeuri medicale contaminate, inhalatoare
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de uz medical (vândute fără conținut), dispozitive
pentru încălzirea corpului pentru uz medical,
tuburi pentru recoltarea sângelui de uz medical,
aparate medicale pentru iradiere, aparate
medicale cu ultrasunete, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate medicale pentru tratarea
hiperhidrozei, aparate medicale pentru dializa
renală, aparate medicale pentru cateterismul
uretral, electrozi folosiți cu aparate medicale,
aparate medicale pentru respirația asistată,
aparate de investigații medicale radiologice,
aparate medicale pentru tratamentul afecțiunilor
respiratorii, aparate medicale pentru afișarea
datelor tomografice, aparate medicale folosite în
chirurgia cardiacă
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
promovarea afacerii (publicitate)

───────

(210) M 2022 05350
(151) 05/08/2022
(732) SC B&C DELTAPRIM SERVICES

SRL, STR. ISACCEI NR. 40,
BIROU 2, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

printbu

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.09

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in folosul terților a unei game
variate de produse artizanale, obiecte de
decor personalizate, articole de imbracaminte
si accesorii personalizate (exceptand transportul
lor), pentru ca acestia sa le poata vedea si
cumpara cat mai convenabil, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul site-urilor web,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.

───────

(210) M 2022 05353
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoVista premium eyecare

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff498d,
HEX #ff92bb, HEX #ffb6d1), mov (HEX
#7230ff, HEX #aa83ff, HEX #ccb5ff),
albastru (HEX #1c1c84), negru (HEX
#232228)

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

9. Lentile de contact, etuiuri pentru ochelari de
soare, lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari de
soare, ochelari de soare pe bază de prescripţie,
tocuri pentru ochelari de vedere şi de soare,
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on).,
ochelari, rame de ochelari
44. Servicii medicale, servicii prestate de
opticieni

───────
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(210) M 2022 05354
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoCare Medical Center

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff498d,
HEX #ff92bb, HEX #ffb6d1), mov (HEX
#7230ff, HEX #aa83ff, HEX #ccb5ff),
albastru (HEX #1c1c84), negru (HEX
#232228)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale

───────

(210) M 2022 05355
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
NeoDent

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale

───────

(210) M 2022 05356
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA, NR. 27, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
NeoDerma

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 05357
(151) 06/08/2022
(732) MAGURA WILD PLANT SRL, STR.

REGELE MIHAI I, NR. 180, JUD.
ALBA, DOBRA, 517778, ALBA,
ROMANIA

(540)

MĂGURĂ DE RAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.01; 26.01.01;
26.04.01; 05.05.20

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
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suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți sărați,
cozonaci, fructe de pădure învelite în ciocolată,
pâine, produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, sare, mirodenii, arome și condimente,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, oțet, oțet aromat, oțet
balsamic, oţet alb, oțet de fructe, oțet din vin,
oțet de mere, condimente, condimente uscate,
condimente alimentare, mirodenii (condimente),
biscuiți, biscuiți aperitiv, biscuiți crocanți, biscuiți
crackers, jeleuri de fructe (cofetărie), jeleuri din
fructe (nu de uz medical).
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice din
fructe uscate, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, bitter non-alcoolic, sucuri.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice de
tip bitter, vin, lichior de coacăze negre, cidru.

───────

(210) M 2022 05359
(151) 06/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L, CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

fiiGO BY profi

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.03; 24.17.25

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

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
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periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal

din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
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ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.

31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
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electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru

îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
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gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul

promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2022 05360
(151) 06/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

fiiGO cafe

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.01

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

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane

valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton), fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
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de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,

produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
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sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam

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

cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/08/2022-08/08/2022

achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2022 05361
(151) 07/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

fiigo cafe

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 11.03.04; 26.11.03; 03.04.11

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

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
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crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care

conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
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predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri dulci, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, respectiv: miere cu plante
aromatice, lăptişor de matcă, faguri, batoane
dulci cu miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de

vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
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ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole

de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
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ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate

pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2022 05368
(151) 08/08/2022
(732) SOLAREX IMPEX SRL, STR.

RAULUI, NR. 419, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)
CAPTADIN

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

5. Fungicide.
───────

(210) M 2022 05369
(151) 08/08/2022
(732) SIMTEL TEAM SA, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI, NR. 319,
CLĂDIREA X, OB410, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SIMTEL EMPOWERING
A GREEN FUTURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03; 26.05.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7482C, 360C), negru, alb

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

9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, panouri solare pentru producerea de
energie electrică, încărcătoare solare, panouri
fotovoltaice, colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, suporturi de date
stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcție de instalații solare utilitare,
instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, întreținere și reparare de instalații solare,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții de
uz locativ.
40. Generarea electricității din energie solară.

───────

(210) M 2022 05370
(151) 08/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

fiiGO cafe

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

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

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
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educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,

înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
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preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri

cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
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si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică

folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
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preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale

tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2022 05371
(151) 08/08/2022
(732) STRONGPARTNERS SRL, SOS.

OLTENIŢEI, NR. 10, BL. 2C, SC.
B, ET. 8, AP. 71, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
HIGH CLASS DETAILING

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

37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.

───────

(210) M 2022 05372
(151) 08/08/2022
(732) YIWU MINGGE ELECTRIC

APPLIANCE CO., LTD., ROOM
15A07, INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE
BUILDING, BUILDING 2,
ZHONGFU PLAZA, NO. 799
CHENGBEI ROAD, YIWU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU,
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SOKANY

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

8. Masini de tuns barba, clesti de ondulat,
pensete pentru cuticule, placi de creponat,
instrumente de mana pentru ondularea parului,
aparate de ras, electrice sau ne-electrice, pile
de unghii electrice, aparate de lustruit unghii,
electrice sau ne-electrice, tampoane (buffere)

pentru unghii, electrice sau ne-electrice, masini
de tuns parul de uz personal, electrice sau ne-
electrice, masini de taiat unghii, electrice sau ne-
electrice, seturi de manichiura, aparate de epilat,
electrice sau ne-electrice, seturi de manichiura,
electrice, ondulatoare de gene, aparate de
impletit parul, electrice, aparate laser pentru
indepartarea parului, altele decat cele in scopuri
medicale.

───────

(210) M 2022 05373
(151) 08/08/2022
(732) OTP BANK ROMANIA SA, STR.

BUZEŞTI, NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

otp bank Green Dot

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 26.11.01; 26.01.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
342C)

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

9. Bancomate (atm), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, și
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, mașini
și dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
mașini de numărat și sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme și
aplicații software de calculator, înregistrate
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sau descărcabile, în legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi
de date stocate sau descărcabile, suporturi
de stocare digitale sau analog, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în

alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cârdurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
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38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online: transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (saas),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicaţii software online.

───────

(210) M 2022 05374
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

DRAGONPARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 04.03.03

(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(Pantone P40-6C)

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
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artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05375
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ASTROLAND ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(Pantone 208C), galben (Pantone
380C)

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
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pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05376
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ZAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(Pantone 208C)

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
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artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05377
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

ASTROPARK ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(Pantone 7549C)

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
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artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05378
(151) 08/08/2022
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

DRAGON LAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05; 26.01.03;
04.03.03

(591) Culori revendicate:negru, alb, rosu
(Pantone 185C)

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţamant, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de inregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanice pentru aparate care
functioneaza cu fise, case de marcat, masini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
si calculatoarelor, echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
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pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
și produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
şi sucuri din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05379
(151) 08/08/2022
(732) SC HCR SRL, STR. VARADI

JOZEF NR. 17, JUDEŢUL
COVASNA, SF. GHEORGHE,
520005, COVASNA, ROMANIA

(540)
EPOCA DE GHEAȚĂ

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artiști, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic

sau pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă și broderie, panglici şi șnururi,
nasturi, copci, ace şi ace de gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 05380
(151) 08/08/2022
(732) DENOV MIO SRL, STR. GIB

MIHAESCU NR. 21, ET. 3,
JUDETUL VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

VALENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#EDD692, #BV751, #CC9A34)

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

33. Vinuri, cidru alcoolic, vinuri din fructe.
───────
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(210) M 2022 05381
(151) 08/08/2022
(732) ELENA-DANIELA DASCALU, BD.

IULIU MANIU NR. 168, BL. 39,
SC. 1, ET. 5, AP. 21, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
PAPAGRAS

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.

───────

(210) M 2022 05382
(151) 08/08/2022
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE

VIEȚII REGELE MIHAI I DIN
TIMIȘOARA USVT, CALEA
ARADULUI NR.119, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA. VICTORIEI
NR. 5, SC. D, AP. 2, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII

"REGELE MIHAI I"
DIN TIMIȘOARA USVT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 24.09.05; 07.05.05

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
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plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și de
cercetare industrială.

───────

(210) M 2022 05383
(151) 08/08/2022
(732) NUCIM BIO MARKET SRL, SOS.

GHE. I. SISESTI, NR. 240C,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013824,
ROMANIA

(540)
Nucim

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.

───────

(210) M 2022 05384
(151) 08/08/2022
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE

VIEȚII REGELE MIHAI I DIN
TIMIȘOARA USVT, CALEA
ARADULUI NR.119, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA VICTORIEI NR.5,
SC.D, AP.2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII

"REGELE MIHAI I"
DIN TIMIȘOARA ULST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 24.09.05; 07.05.05

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
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plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și de
cercetare industrială.

───────

(210) M 2022 05385
(151) 08/08/2022
(732) ASOCIATIA SE POATE, STR.

REZERVELOR NR.64, BL.TARLA
76/1, PARCELA 4, AP.23, CAM.11,
SAT DUDU, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

se poate! it s possible!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.01; 26.01.02

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,

organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale de sprijin,
organizare de întruniri educative, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), furnizarea facilităţilor de recreere,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), servicii oferite
de ateliere recreative, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, informare în legătură cu activități
culturale, organizare de activități recreative,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de competiții,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, pregătirea de
texte pentru publicare, prezentări audiovizuale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, consiliere în carieră (educație),
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, coordonare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de evenimente
educative, demonstrații în scop de instruire,
difuzare de materiale educative, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
conștientizării necesității de mișcare, educație
în domeniul sănătății, educație vocațională
pentru tineri, orientare profesională (consiliere
în domeniul educaţiei sau formării), furnizare
de centre de pregătire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru încadrare în câmpul muncii,
furnizare de instruire în materie de tehnici de
comunicare, instruire prin intermediul târgurilor
şi expoziţiilor, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
conferințe cu privire la educație, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
organizare de evenimente educative, organizare
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de expoziții în scop de instruire, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
seminarii educative, servicii de consultanță în
materie de educație, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale, servicii
de consiliere și informare privind cariera
(asistență educațională și de instruire), furnizare
de servicii educaționale referitoare la subiecte
de ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme de
mediu.

───────

(210) M 2022 05386
(151) 08/08/2022
(732) CARMEN SORETE, BD. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 101, SAT
DOBROEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA
CONSTANTIN-FLORIN MERCAN,
BD. NICOLAE BĂLCESCU NR.
65B, SAT DOBROEŞTI, JUD.
ILFOV, COMUNA DOBROEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

GattoDolce

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște (paste umplute), covrigi, covrigei,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți
(prăjiturele), cornuri, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
pe bază de ciocolată, deserturi cu înghețată,
iaurt înghețat, parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi
de înghețată, biscuiți, bezele, brioșe (muffins),
ecleruri, fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri,
vafe, caramele (dulciuri)/caramele (bomboane),
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dulciuri, deserturi preparate (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), aluat, cocă
de tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
nuci învelite în ciocolată, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, glazuri
dulci și umpluturi, spume pentru desert (produse
de cofetărie), fondante (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), turtă
dulce, halva, macarons, marţipan, clătite,
produse de cofetărie din fructe, pâtés en
croûte (plăcinte), praline, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, profiterol, napolitane.

───────

(210) M 2022 05387
(151) 08/08/2022
(732) GS ATELIER DE FILM S.R.L., B-

DUL CORNELIU COPOSU NR.
4, BL. 105A, SC. 2, ET. 7, AP.
57, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AF ATELIER DE FILM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.11.06

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, creare de formate
pentru programe de televiziune, creare de
formate pentru filme, editare video, editare

de înregistrări audio, editare de programe
de televiziune, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare de
săli amenajate pentru activități de recreere,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizarea de tutoriale online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, furnizare
de studiouri audio sau video, înregistrări pe
benzi video (filmare), închiriere de echipamente
de iluminat pentru platourile de teatru
sau studiouri de televiziune, închiriere de
echipamente și accesorii pentru filme, închiriere
de casete video, închiriere de camere video,
microfilmare, montaj de filme cinematografice,
montaj de programe de televiziune, montaj de
programe radiofonice, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri,
organizare de gale, organizare de spectacole,
producția de emisiuni radiofonice, producție de
emisiuni de televiziune, publicarea de materiale
multimedia online cu excepţia celor publicitare,
producția de filme cinematografice, producția de
muzică, producție audio și video și fotografie,
producție de divertisment sub formă de seriale
de televiziune, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de
efecte speciale pentru filme, producție de filme
cinematografice, producție de filme în scopuri de
divertisment, producție de filme video, producție
de înregistrări video, producţie de podcast-uri,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
producții de film, televiziune și radio, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
realizare de spectacole de divertisment în direct,
servicii ale studiourilor de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii de
editare audio și video, servicii de înregistrare
audio și video, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de filme.

───────
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(210) M 2022 05388
(151) 08/08/2022
(732) WILLOW RESIDENTIAL S.R.L.,

ȘOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.
89A, CORP C2, ET. 4, RECEPȚIE,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

the ivy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Servicii de promovare, difuzarea de
materiale publicitare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de investiții, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare.
37. Servicii de instalare de țevi, servicii de
construcții.

───────

(210) M 2022 05389
(151) 08/08/2022
(732) NATHALIE MARGA GHEORGHIU,

STR. IZBICENI NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZuZZi

(531) Clasificare Viena:
03.13.09; 27.05.01

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

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
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periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetări sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05390
(151) 08/08/2022
(732) MIHAI-GEROGIAN CRISTEA, STR.

BIHORULUI NR.51, JUD. BIHOR,
MUNICIPIUL SALONTA, BIHOR,
ROMANIA
RADU VIDICAN, PȚA.UNIRII
NR.40, BLOC Z2, SC.A, ET.2,
AP.4, JUD. BIHOR, MUNICIPIUL
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE PFA, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUD. CLUJ,
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

FTWGYM FIT WORLD GYM

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1595 C), gri (Pantone 447 C), 447 C

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

35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
fitness, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie şi divertisment, servicii de sport
şi fitness, educaţie fizică, organizarea de
cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate
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de către cluburile de fitness, furnizare de
instalaţii pentru săli de sport, organizare de
demonstraţii sportive, furnizare de servicii
de săli şi cluburi de sport, efectuarea de
antrenament sportiv, organizare de evenimente
sportive, competiţii şi turnee sportive, instruire
şi educaţie cu privire la sport, antrenamente
cu greutăţi, bodybuilding, gimnastică aerobică,
exerciţii fizice, reabilitare fizică, dietă,
alimentaţie, organizarea de concursuri de
aerobic, coordonarea antrenamentelor de
fitness, organizarea de cursuri de instruire
privind menţinerea formei fizice, servicii de
consiliere pentru menţinerea condiţiei fizice,
furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea
de instalaţii pentru exerciţii fizice în grup,
coaching sportiv (instruire), servicii ale unui
antrenor personal (fitness)., servicii de sport și
fitness, coordonarea antrenamentelor de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, administrare
de centre de fitness, servicii ale cluburilor de
fitness, consultanță în materie de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.

───────

(210) M 2022 05391
(151) 08/08/2022
(732) RALUCA DANIELA ANDREI, BD.

GHEORGHE ȘINCAI NR. 9, BL. 3
SC. C PARTER, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040000, ROMANIA

(540)

Elefantul Cici

(531) Clasificare Viena:
03.02.03; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roșu, negru, alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
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datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetări sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05392
(151) 08/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one CITY CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29284e), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
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în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
publicitate, marketing și promovare marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, marketing prin influenceri, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, servicii de generare de
potențiali clienți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,

împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
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construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 05393
(151) 08/08/2022
(732) ANCA-IULIANA PÎRJOL, STR.

ZINCA GOLESCU NR. 47, BL. C1,
SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

DE COLO-COLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.03.02; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de terasă berărie,
servire de alimente și băuturi, servicii de fast-
fooduri, servicii de rezervare a meselor.

───────

(210) M 2022 05394
(151) 08/08/2022
(732) ROBERT CLAUDIU TULBURE,

STR. AMURGULUI NR. 43J, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Young G

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05395
(151) 08/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one COUNTRY CLUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.24; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29284e), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
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publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, întocmire de
planuri de marketing, studii de marketing,
marketing, marketing imobiliar, organizarea de
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,

servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, management imobiliar,
organizare de închirieri imobiliare, servicii de
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare de
afaceri financiare), servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, evaluari imobiliare din punct de
vedere financiar, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
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lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 05396
(151) 08/08/2022
(732) ALEXANDRU-IOAN CARCOANA,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 8, JUD.
ALBA, SEBES, 515800, ALBA,
ROMANIA

(540)

Alex Ercan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.24

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

41. Servicii de disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, producția de muzică,
producție de înregistrări video.

───────

(210) M 2022 05397
(151) 08/08/2022
(732) SC LED4ALL SRL, BD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 114, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

bandaculed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a dispozitivelor de
iluminat cu diode emițătoare de lumină, instalații
de iluminat cu diode emițătoare de lumină –
benzi cu led, lămpi cu diode emițătoare de lumină
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate si prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare.

───────

(210) M 2022 05398
(151) 08/08/2022
(732) CARTOONIO SRL, STR.

FOISORULUI, NR. 8, BL.F3C, SC.1,
AP.3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DING
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Bagaje (pentru călătorie), borsete pentru
bărbați, geamantane, geamantane cu rotile,
genți, genți cu bandulieră, genți de călătorie,
genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de plajă, genți pentru sport, genți
și portofele din piele, ghiozdane, ghiozdane
școlare, mini-rucsacuri, portmonee de piele,
poșete din imitație de piele, poșete din piele,
ranițe, rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri
pentru camping, rucsacuri pentru alpiniști,
sacoșe pentru cumpărături pe roți, serviete din
piele, serviete din imitație de piele, suporturi
pentru carduri (portofele), suporturi pentru cărți
de credit, valize, valize cu rotile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru pictură (rechizite
școlare), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje (pentru
călătorie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu borsete pentru bărbați, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geamantane cu rotile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți cu bandulieră, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de călătorie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de mână (poșete), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți de mână pentru
bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți pentru sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți și portofele din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ghiozdane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu portmonee de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
poșete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poșete din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ranițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rucsacuri de munte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rucsacuri pentru

alpiniști, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sacoșe pentru cumpărături pe roți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu serviete din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu serviete din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru carduri (portofele),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru cărți de credit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu valize,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu valize cu rotile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri de
petrecere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu rechizite școlare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru pictură
(rechizite școlare), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bagaje (pentru călătorie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu borsete
pentru bărbați, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu geamantane, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu geamantane cu rotile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți cu bandulieră, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți de călătorie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți de
mână (poșete), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți de mână pentru bărbați,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți de plajă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți pentru sport, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți și portofele din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ghiozdane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ghiozdane școlare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mini-rucsacuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
portmonee de piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu poșete din imitație de piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
poșete din piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ranițe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rucsacuri de munte,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rucsacuri pentru alpiniști,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sacoșe pentru cumpărături pe roți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu serviete din
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu serviete din imitație de piele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru carduri (portofele), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru cărți de
credit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu valize, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu valize cu rotile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cărți (jocuri),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri de societate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri de petrecere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu articole de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rechizite școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru pictură (rechizite școlare), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cărți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bagaje (pentru călătorie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu borsete pentru bărbați, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu geamantane cu rotile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu genți cu
bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți de călătorie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu genți de mână (poșete), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu genți de mână pentru bărbați, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
genți de plajă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu genți pentru sport,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu genți și portofele din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ghiozdane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu portmonee
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu poșete din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu poșete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ranițe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rucsacuri
de munte, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rucsacuri pentru
camping, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rucsacuri pentru alpiniști,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu sacoșe pentru cumpărături pe roți,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu serviete din imitație de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru carduri (portofele), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru cărți de credit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu valize, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu valize cu rotile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu jocuri
de societate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu jocuri de petrecere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu jocuri de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
pictură (rechizite școlare), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bagaje (pentru călătorie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu borsete
pentru bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geamantane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
geamantane cu rotile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu genți
cu bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți de călătorie, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți de mână (poșete), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți de mână
pentru bărbați, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți de plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți și portofele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu portmonee de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu poșete din imitație de piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu poșete din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ranițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rucsacuri de munte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rucsacuri pentru camping, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri
pentru alpiniști, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sacoșe pentru cumpărături
pe roți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu serviete din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
serviete din imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru carduri (portofele), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
cărți de credit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu valize, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu valize cu
rotile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
(jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu jocuri
de petrecere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării, jocuri și articole de joacă, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
publicitate și marketing.

───────

(210) M 2022 05399
(151) 08/08/2022
(732) CRISTIAN ADRIAN MATEI,

BD. 9 MAI NR. 57B, JUDEȚ
CONSTANȚA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA
CRISTIAN ADRIAN CHIFOI,
STR. ECATERINA VARGA NR.
26 H, JUDEȚ CONSTANȚA,
TECHIRGHIOL, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. BIANU IOAN, 27,
BUCUREȘTI, 011091, ROMANIA

(540)

B BUBBLE WAFFLES

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.21; 26.01.01

(591) Culori revendicate:roz (HEX #be3d90)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
clătite, clătite americane, vafe, gofre, vafe cu
înghețată, vafe cu topping, vafe din ciocolată,
produse pentru prepararea vafelor, vafe cu
glazură de ciocolată, gofre de ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi (vafe, gofre), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
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în restaurante și baruri, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de preparare a
vafelor, servicii de mâncaruri (în special dulciuri)
și băuturi la pachet, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 05400
(151) 08/08/2022
(732) COMAN ANCUȚA-FLORENA

- CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE, STR. DR. IOSIF
NEMOIANU NR. 13, AP. 10, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300011, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Emoții în farfurie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 11.01.01

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

16. Agende, agende de birou, agende datate,
agende de buzunar, agende personale, agende
săptămânale, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru scris, articole de
papetărie și accesorii educative, articole pentru
birou, autocolante (articole de papetărie), benzi
adezive (tipărite), articole de birou (cu excepția
mobilelor), broșuri, blocnotesuri, blocnotesuri de
notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri pentru

notițe, caiete, caiete de activități individuale,
caiete de exerciții, caiete de activități pentru
copii, calendare, calendare tipărite, carduri de
cadouri, carduri educative, cărți, cărți de bucate,
carti cu informatii, cărți de povești, cărți de
joc cu întrebări, cărți de povești pentru copii,
cărți de pus pe măsuțele de cafea, cărți
educative, cărți ilustrate, cărți pentru copii,
cărți pentru copii care includ o componentă
audio, cartonașe imprimate, cartonașe ilustrate,
cartonașe informative tipărite, chestionare
tipărite, colecții de cărți non-ficțiune, colecții
de cărți de ficțiune, cupoane, cupoane pentru
reduceri, cursuri tipărite, desene grafice,
diagrame, diagrame tipărite, dicționare, etichete
autocolante, etichete adezive, felicitări (tipărite),
felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări cu
mesaje motivaționale (tipărite), fișe cartonate
pentru studiu, fișe cu date, fișe cu informații,
foi tipărite cu informații, ghiduri, ghiduri tipărite,
ghiduri tipărite pentru activitatea de predare,
grafice tipărite, eprezentări grafice, imagini
(tipărite), imagini de colorat (tipărite), imagini sub
formă de desene (tipărite), imagini sub formă de
picturi (tipărite), imagini sub formă de fotografii
imprimate, imprimeuri pe pânze, jurnale, jurnale
(articole tipărite), jurnale de buzunar, jurnale
legate în piele, jurnale nescrise, jurnale și
agende, lecții tipărite, manuale, manuale de
instrucțiuni, manuale de instrucțiuni pentru
educație, manuale destinate instruirii, manuale
didactice, manuale tipărite, material didactic
(cu excepția aparatelor), materiale de instruire
sau învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale de instruire tipărite, materiale de
predare tipărite, materiale educative și didactice,
materiale educative tipărite, materiale imprimate,
meniuri, meniuri tipărite, materiale tipărite pentru
instruire, organizatoare personale (tipărite),
planificatoare (articole tipărite), planificatoare
anuale, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planificatoare de
perete, planșe de perete, postere din hârtie,
postere montate, programe de studii tipărite,
programe tipărite, programe pentru diferite
evenimente, publicații educative, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, rapoarte
tipărite, semne de carte, semne adezive, semne
de carte din hârtie, semne de carte din piele,
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele de
hârtie de pus sub cești, șervețele din hârtie,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, suporturi din carton pentru pahare,
suporturi din hârtie pentru pahare, tabele tipărite,
tipărituri, tipărituri sub formă de imagini.
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41. Organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții în scopuri educative, organizare
de festivaluri, organizare de expoziții în scop
de instruire, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de prezentări în scop
de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de programe de
instruire pentru tineri, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii, organizare
de seminare de instruire, organizare de seminarii
cu scop educativ, organizare de seminarii
educaționale, organizare de seminarii educative,
organizare de seminarii în materie de formare,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la instruire,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
sesiuni de formare, organizare de sesiuni de
formare online cu privire la menținerea condiției
fizice, organizare de webinare, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare și coordonare
de conferințe cu scop educativ, organizare
și coordonare de seminare de formare,
organizare și coordonare de demonstrații cu
scop educativ, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare și coordonare
de prelegeri, organizare și coordonare de
convenții, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizarea de ateliere
de lucru, organizarea de conferințe referitoare
la educație, organizarea și conducerea de
congrese, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, organizarea și
susținerea de târguri de educație, planificare de
conferințe cu scopuri educative, planificare de

prelegeri în scopuri educaționale, planificare de
seminare în scopuri educaționale, pregătire de
cursuri și examene în scop educațional, pregătire
în domeniul fitnessului, pregătire pentru părinți
în domeniul organizării de grupuri de sprijin
pentru părinți, pregătire și instruire, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentări audiovizuale, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentări de filme
în scopuri educative, producere de programe
audio, producție de casete video folosite pentru
formarea educațională în cadrul întreprinderilor,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
de înregistrări video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
master audio, producție de master-uri audio,
producție de materiale video, producție de
materiale video formative, producţie de podcast-
uri, productie de podcasturi, producție de
prezentări audiovizuale, producție de programe
de televiziune, producție și închiriere de
materiale educaționale și de pregătire, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de
broșuri, publicare de cărți educative, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de jurnale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
manuale, publicare de manuale de instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
pe suporturi de date magnetice sau optice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de povești, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de produse
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de imprimerie, publicare de recenzii altele decâ
cele în scop publicitar, publicare de reviste,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste în format electronic pe internet, publicare
de reviste pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare de texte, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte și imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte sub formă de cd-
rom-uri, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare și editare de cărți, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de calendare,
publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de produse de imprimerie, publicarea
de reviste pentru consumatori, publicații de
literatură didactică, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), realizare și coordonare de cursuri
de formare, realizarea de concursuri pe
internet, realizarea de seminarii, redactare de
texte, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, scriere și publicare de texte, cu
excepția textelor publicitare, seminare, seminarii
educative, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, servicii
ale unei academii de formare, servicii de
antrenamente pentru obținerea unei forme fizice
bune, servicii de conferințe, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, servicii de consultanță cu privire
la educație și instruire, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, servicii
de consultanță în domeniul educației, servicii
de consultanță în materie de educație, servicii
de consultanță privind educația și pregătirea
profesională a managerilor și a personalului,
servicii de consultanță referitoare la elaborarea
de cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,

coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, servicii
de educație furnizate prin programe de
televiziune, servicii de educație în materie de
nutriție, servicii de educație în materie de
activități fizice, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de instruire, servicii
de instruire a profesorilor, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, servicii
de instruire pentru menținerea formei fizice,
servicii de instruire privind sănătatea la locul
de muncă, servicii de instruire și formare,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru viață,
servicii de prezentare în scopuri educative,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii de publicare de text electronic, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare
electronică, servicii de publicare on-line, servicii
de recreere și instruire, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii educaționale de sprijin,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de instituții pentru
formare continuă, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale în sectorul sănătății,
servicii educaționale pentru furnizarea de cursuri
de instruire, servicii educaționale referitoare
la formă fizică, servicii educative de tipul
cursurilor prin corespondență, servicii educative
în domeniul sănătății, servicii educative în
domeniul dieteticii, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii educative în materie de abuz
de substanțe care provoacă dependență, servicii
educative în materie de yoga, servicii educative
în materie de tehnici de meditație, servicii
educative în materie de abuz de droguri,
servicii educative pentru menținerea condiției
fizice, servicii educative pentru adulți, servicii
educative privind tratamentele terapeutice,
servicii educative și de instruire, servicii
specifice școlilor (educație), servicii specifice
instituțiilor de învățământ, sport și fitness,
tabere de recreere, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, stabilirea de standarde de
pregătire profesională, stabilirea de standarde
educaționale, tabere de vară (divertisment și
educație), transfer de know-how (instruire),
organizare de evenimente recreative, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
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și coordonare de evenimente educaționale,
organizare și coordonare de cursuri.

───────

(210) M 2022 05401
(151) 08/08/2022
(732) ARGEȘ MEDIA PRINT & ONLINE,

BDUL NICOLAE BĂLCESCU NR. 3,
BLOC L5, SC. D, ET.6, AP. 22, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110088, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ARGESPRESS

(531) Clasificare Viena:
24.15.13; 24.15.15; 27.05.01; 27.05.11;
26.11.12; 26.11.21

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

clase:
16. Cărți, cataloage, reproduceri grafice,
reprezentări grafice (tipărite), reviste (publicații
periodice), ziare, publicații periodice, tipărituri.
(gravuri)
35. Publicitate și marketing, servicii de lobby
comercial
41. Publicare online de ziare electronice

───────

(210) M 2022 05402
(151) 08/08/2022
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

CARSOCHESTI CORABITA, JUD.
VRANCEA, SPULBER, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
OFSI

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru albit
si alte substante pentru spalat, agenti de clatire
pentru rufe date la spalat si articole de masa,
agenti pentru indepartarea petelor, balsam
pentru tesaturi, scrobeala (amidon) pentru rufe
date la spalat, preparate pentru curatare,
lustruire, degresare si slefuire, sapunuri, aditivi
pentru spalarea rufelor, detergenti pentru
spalarea rufelor, produse lichide pentru spalarea
rufelor, preparate pentru inmuierea rufelor,
substante pentru spalarea rufelor, uleiuri
esentiale folosite ca parfum la spalarea rufelor,
preparate pentru parfumare folosite la spalarea
rufelor, sapunuri si geluri nemedicinale, pernute
de detergent, capsule de detergent.

───────
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(210) M 2022 05403
(151) 08/08/2022
(732) ROMPREST SERVICII INTEGRATE

SRL, STR. PECHEA, NR.32-36,
ET.6, SECTORUL 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, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RSI AFACERI CURATE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 26.11.03; 26.04.01

(591) Culori revendicate:albastru, galben, gri
deschis, gri inchis

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse, utilaje și unelte pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse, utilaje și unelte pentru
curățenie, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de promovare a produselor și serviciilor,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, pregătire și plasare online de
anunțuri publicitare, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul

computerizat al fişierelor, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea
de târguri în scop publicitar sau comercial,
servicii de telemarketing, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii de curățenie, curăţarea clădirilor
(interior), curățare de clădiri cu birouri și
clădiri cu spații comerciale, servicii de curățare
a birourilor, servicii de curățare a spațiilor
de protocol, servicii de menaj (servicii de
curatenie), servicii de curățare a spațiilor
industriale, servicii de curățenie industrială,
curățarea fabricilor, curățarea magazinelor,
curățarea spitalelor, curățarea monumentelor,
curățenie în spații publice, curățenie în locații
înainte și după evenimente, curățarea spațiilor
de divertisment, curățarea hotelurilor, pensiunilor
și restaurantelor, curățare igienică (toalete),
curățarea instalațiilor sanitare mobile, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), îndepărtare de
graffitti, vopsire, interioară şi exterioară, curățare
de covoare, curățarea jaluzelelor, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea geamurilor, curățare
și spălare de jgheaburi, închirierea maşinilor
de curăţare, furnizare de informații, consiliere
și consultanță cu privire la curățare, furnizare
de informații, consiliere și consultanță cu
privire la curățenie, servicii de dezinfectare,
dezinfecție, dezinfectarea clădirilor, servicii de
curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
lucrări de reparații la clădiri, întreținere de
clădiri, întreținere și reparații de conținut al
clădirii, renovarea clădirilor, renovarea interioară
a clădirilor, întreţinerea mobilei, servicii de
asamblare referitoare la montarea mobilierului,
deodorizarea tapițeriei, igienizarea tapițeriei,
construcţia şi demolarea de clădiri, servicii
pentru acoperişuri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de instalaţii termice, lucrări de instalaţii
electrice, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, instalare și service pentru sisteme de
securitate complexe, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, instalarea, repararea și întreținerea
alarmelor de incendiu, instalarea, repararea
și întreținerea echipamentelor de încălzire,
instalarea uşilor şi ferestrelor, montarea
cablurilor, repararea încuietorilor de siguranţă,
servicii de tâmplărie, instalarea, întreţinerea şi
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reparaţia echipamentelor şi maşinilor de birou,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și aparate de birou,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate de aer condiționat,
închiriere de echipamente pentru reparații,
informații în domeniul reparațiilor, instalare
de aparate de aer condiționat, instalare de
alarme, instalare de aparate de încălzire,
instalare și reparații de acoperișuri, instalare,
întreținere și reparații de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, instalare de sisteme
de iluminat, lăcătușerie (reparații), lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținere și reparare
de aparate de încălzire, întreținere și reparare
de aparate de iluminat, întreținere și reparare
de aparate de aer condiționat, întreținere
și reparare de instalații de alimentare cu
apă, întreținere și reparare de instalații de
alimentare cu energie, reparații de ascensoare,
întreținere de ascensoare, servicii de curățare a
ascensoarelor, servicii de control al dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de exterminare
a dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii
de deratizare, servicii de dezinsecție, curăţarea
străzilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii de deszăpezire, întreținere
de drumuri, întreţinerea piscinelor, spălarea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, montarea
de gazon artificial, servicii de hardscaping
(amenajări peisagistice cu material nevegetal),
curățare și igienizare de vitrine frigorifice,
curățare și igienizare de camere frigorifice.
44. Întreținerea gazonului, amplasare de gazon,
servicii pentru îngrijirea grădinilor.

───────

(210) M 2022 05404
(151) 08/08/2022
(732) ANA MARIA DUTU, STR

FLOAREA SOARELUI NR 32,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Cho Chocolat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)

───────
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(210) M 2022 04391
(151) 14/01/2018
(732) BWXT Isotope Technology

Group, Inc. , 800 MAIN STREET ,
LYNCHBURG , 24504, VIRGINIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
NEUCAP1

(300)
Prioritate invocată:
87526494/13-07-2017/US
Prioritate invocată:
87730075/21-12-2017/US

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

1. Izotopi pentru scop industrial, si anume
radioizotopi si radionuclizi pentru utilizarea la
fabricarea preparatelor radiofarmaceutice pentru
diagnosticare.
5. izotopi de uz medical, si anume radioizotopi si
radionuclizi pentru tratament si diagnosticare si
medicina nucleara.
10. Generatoare si radioizotopi si radionuclizi
pentru depozitare, transportul si extractia
radioizotopurilor si radionuclizilor utilizati in
medicina nucleara.

───────
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