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Cereri Mărci publicate în 12/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05400 05/09/2022 COMAN ANCUȚA-FLORENA

- CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE

Emoții în farfurie

10 M 2022 06109 05/09/2022 SC DACIA CONCEPT SRL DACIA concept
BANCILA&CATARGIU

11 M 2022 06110 05/09/2022 MAREMMA DECOR MAREMMA

12 M 2022 06111 05/09/2022 DAVICON OPERATIONAL SRL BauVertical

13 M 2022 06112 05/09/2022 NITRAMONIA BC SRL ULVAS

14 M 2022 06113 05/09/2022 NITRAMONIA BC SRL ULEROM

15 M 2022 06114 05/09/2022 FLEXI PAPER SRL Onethalie

16 M 2022 06115 05/09/2022 MONSTER ENERGY COMPANY JAVA MONSTER

17 M 2022 06116 05/09/2022 SĂPUNARU & CRISTINA S.R.L. ASOAN Professional SP

18 M 2022 06117 05/09/2022 MANHATTAN 1 BET Manhattan CASINO ONLINE

19 M 2022 06119 05/09/2022 MANHATTAN 1 BET Manhattan PARIURI SPORTIVE

20 M 2022 06121 05/09/2022 BELLE BEAUTY BAR S.R.L. Belle beauty bar

21 M 2022 06123 05/09/2022 AFFINITY LIFE CARE SRL AFFINITY

22 M 2022 06124 05/09/2022 SCA GALU & ASOCIAȚII Galu & Partners Attorneys at
Law

23 M 2022 06125 05/09/2022 AFFINITY LIFE CARE SRL AFFINITY LIFE CARE

24 M 2022 06126 05/09/2022 AFFINITY LIFE CARE SRL AFFINITY LIFE CARE

25 M 2022 06127 05/09/2022 WATRA ADVENTURE GROUP
S.R.L.

KREST Relaxing heights

26 M 2022 06128 05/09/2022 GLOBALFOOD TECH SRL FOOD BOOKING

2 M 2022 06039 05/09/2022 OCRU STUDIO SRL OCRU

3 M 2022 06045 01/09/2022 CONEX DISTRIBUTION S.A. asam automotive

4 M 2022 06082 05/09/2022 NATURAL HAUT STORE SRL FORMULA PLUS

5 M 2022 06083 05/09/2022 NATURAL HAUT STORE SRL HEMPRO

6 M 2022 06084 05/09/2022 NATURAL HAUT STORE SRL VENPRO

7 M 2022 06086 05/09/2022 NATURAL HAUT STORE SRL Vitax.ro

8 M 2022 06105 05/09/2022 INCZE GABOR ADVENTURER SPORTS

9 M 2022 06108 05/09/2022 MEDEVA FINTECH S.A. butonuldeurgenta
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2022 06129 05/09/2022 GLOBALFOOD TECH SRL F

28 M 2022 06130 05/09/2022 FIRMA HUTTON SRL Pasta Hutton is the way!

29 M 2022 06131 05/09/2022 TERRA SUSINE SRL SUSINE

30 M 2022 06132 05/09/2022 NEXT AUTO GREEN SRL NEXT AUTO GREEN

31 M 2022 06133 05/09/2022 CECCAR- CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

EXPERT CONTABIL
CRIMINALIST - CECCAR

32 M 2022 06134 05/09/2022 MARES GABRIEL
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MUSASHI JU JITSU PIATRA
NEAMT

KYUSHOSHIN JU JUTSU
ROMÂNIA

33 M 2022 06135 05/09/2022 LIMIL EXIM SRL ShirtStays

34 M 2022 06136 05/09/2022 RETURO SISTEM GARANȚIE
RETURNARE S.A

RetuRO

35 M 2022 06137 05/09/2022 RETURO SISTEM GARANȚIE
RETURNARE S.A

RetuRO

36 M 2022 06138 05/09/2022 EURO VIAL RESIDENCE SRL stradal

37 M 2022 06139 05/09/2022 KRONOS IT SUPPORT &
CONSULTING S.R.L.

CONTAPP PLATFORMA DE
MANAGEMENT FISCAL-
CONTABIL

38 M 2022 06140 05/09/2022 MOGAMBO BARBERSHOP
S.R.L.

MOGAMBO BARBERSHOP

39 M 2022 06141 05/09/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND
SRL

Boromir COZONAC Ho-Ho-Ho!

40 M 2022 06142 05/09/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND
SRL

Boromir Cozonac Cremos

41 M 2022 06144 05/09/2022 DRAGOS GRUIA LUNOX CONSTRUCT

42 M 2022 06146 05/09/2022 NETAGRO SRL TEHNOLOGII ESENTIALE
powered by NETargo

43 M 2022 06147 05/09/2022 LUXURY PURPLE SRL Maison Perfetto

44 M 2022 06148 05/09/2022 SC TRACK WEBSERVICE
SOFT SRL

SOLARTECH

45 M 2022 06149 05/09/2022 ALEXANDRU EUGEN STAN Shaormy

46 M 2022 06150 05/09/2022 CONFLUENTE EST SRL Merinde cu savoare

47 M 2022 06151 05/09/2022 ONE METATECH HUB S.R.L. CB

48 M 2022 06152 05/09/2022 SC ELMIDA CENTRUM SRL Elmida CENTRUM
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(210) M 2022 05400
(151) 05/09/2022
(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.
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
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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
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-
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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
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare și coordonare de cursuri.

───────
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(210) M 2022 06039
(151) 05/09/2022
(732) OCRU STUDIO SRL, STR.

ARTARILOR NR. 21, COMUNA
LIVEZILE, JUD. TIMIS, LIVEZILE,
307012, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
OCRU

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

CALEA CHISINAULUI NR.
32, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

asam automotive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roșu, alb

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

7. Unelte si scule acţionate electric.
8. Unelte şi scule acţionate manual.
9. Instrumente si dispozitive de măsura.
12. Piese de schimb si accesorii pentru
autovehicule, respectiv: brate de suspensie,
articulatii sferice: pivoti, capete de bara, casete
de directie, bucse, bielete de directie, articulatii
planetara, bielete antiruliu, corpuri axelor
support, amortizoare, rulmenti de roata, flanse
amortizor, arcuri elicoidale, discuri de frana,
placute de frana, etriere de frana, saboti de frana,
pompe de frana, cilindrii de frana, furtunuri de
frana, planetare, capete de planetara, burdufe de
planetara, butuci de roata, discuri de ambreiaj,
placi de presiune, volante ambreiaj, macarale
electrice si mecanice pentru geamuri, sisteme
de blocare si incuietori, brate stergatoare, oglinzi
interioare, oglinzi exterioare, suporturi motor,
tampoane pentru motor, garnituri de etansare,
alternatoare si componente, bendixuri pentru
mașini, solenoizi pentru mașini, carbuni pentru
mașini, senzori de motor, senzori frânare, jante,
scuturi motor, sisteme de eşapament, clapete
acceleraţie, debitmetre, filtre, bujii, cabluri frână,
cabluri acceleratie, cabluri ambreiaj, carenaje
roata.
35. Regruparea, în folosul terţilor, de unelte și
scule acţionate electric, unelte şi scule acţionate
manual, instrumente și dispozitive de măsura,
piese de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
sa le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzare cu ridicata, precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
postarea de materiale publicitare, recrutarea
de personal, oferirea de informaţii comerciale
pentru consumatori în alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 06045
(151) 01/09/2022
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A.,
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(210) M 2022 06082
(151) 05/09/2022
(732) NATURAL HAUT STORE SRL,

STR. ING. DUMITRU TACU NR.
28, BL.1, SC.C, ET.5, AP.1C56.,
BUCURESTI, 50184, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FORMULA PLUS

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

5. Vitamine, minerale, suplimente nutritive şi
dietetice pentru sănătatea generală şi starea
de bine, suplimente alimentare antioxidante,
antioxidanți de uz dietetic, vitamine și preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
poțiuni medicinale, lăptișor de matcă de uz
medical, vitamine pentru perioada prenatală,
picături cu vitamine, antioxidanți de uz medicinal,
antioxidanți care conțin enzime, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, antioxidanți derivați
din miere, suplimente antioxidante, antioxidanți,
remedii naturale și farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente alimentare
pe bază de lăptișor de matcă, suplimente
nutritive, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente dietetice de proteine sub formă de
praf de proteine, suplimente nutritive care conțin
în principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, tablete de vitamine,
preparate cu vitamine, suplimente pe bază de
vitamine, băuturi pe bază de vitamine, vitamine
şi preparate cu vitamine, tablete de vitamine
efervescente, suplimente lichide cu vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
care conţin vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine.
31. Băuturi pentru animalele de companie,
hrană pentru animalele de companie,

fructe proaspete, legume, proaspete, ierburi,
proaspete, hrană şi băuturi pentru animale
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
organizare de prezentări în scop mercantil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2022 06083
(151) 05/09/2022
(732) NATURAL HAUT STORE SRL,

STR. ING. DUMITRU TACU NR.
28, BL:1, SC:C, ET:5, AP:1C56.,
BUCURESTI, 50184, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
HEMPRO

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

5. Vitamine, minerale, suplimente nutritive şi
dietetice pentru sănătatea generală şi starea
de bine, suplimente alimentare antioxidante,
antioxidanți de uz dietetic, vitamine și preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
poțiuni medicinale, lăptișor de matcă de uz
medical, vitamine pentru perioada prenatală,
picături cu vitamine, antioxidanți de uz medicinal,
antioxidanți care conțin enzime, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, antioxidanți derivați
din miere, suplimente antioxidante, antioxidanți,
remedii naturale și farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente alimentare
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pe bază de lăptișor de matcă, suplimente
nutritive, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente dietetice de proteine sub formă de
praf de proteine, suplimente nutritive care conțin
în principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, tablete de vitamine,
vitamine (preparate cu -), suplimente pe bază de
vitamine, băuturi pe bază de vitamine, vitamine
şi preparate cu vitamine, tablete de vitamine
efervescente, suplimente lichide cu vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
care conţin vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
organizare de prezentări în scop mercantil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2022 06084
(151) 05/09/2022
(732) NATURAL HAUT STORE SRL,

STR. ING. DUMITRU TACU NR.
28, BL:1, SC:C, ET:5, AP:1C56.,
BUCURESTI, 50184, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
VENPRO

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

5. Vitamine, minerale, suplimente nutritive şi
dietetice pentru sănătatea generală şi starea
de bine, suplimente alimentare antioxidante,
antioxidanți de uz dietetic, vitamine și preparate

cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
poțiuni medicinale, lăptișor de matcă de uz
medical, vitamine pentru perioada prenatală,
picături cu vitamine, antioxidanți de uz medicinal,
antioxidanți care conțin enzime, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, antioxidanți derivați
din miere, suplimente antioxidante, antioxidanți,
remedii naturale și farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente alimentare
pe bază de lăptișor de matcă, suplimente
nutritive, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente dietetice de proteine sub formă de
praf de proteine, suplimente nutritive care conțin
în principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, tablete de vitamine,
vitamine (preparate cu -), suplimente pe bază de
vitamine, băuturi pe bază de vitamine, vitamine
şi preparate cu vitamine, tablete de vitamine
efervescente, suplimente lichide cu vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
care conţin vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
organizare de prezentări în scop mercantil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare.

───────
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(210) M 2022 06086
(151) 05/09/2022
(732) NATURAL HAUT STORE SRL,

STR. ING. DUMITRU TACU NR.
28, BL:1, SC:C, ET:5, AP:1C56.,
BUCURESTI, 50184, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Vitax.ro

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

5. Vitamine, minerale, suplimente nutritive şi
dietetice pentru sănătatea generală şi starea
de bine, suplimente alimentare antioxidante,
antioxidanți de uz dietetic, vitamine și preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
poțiuni medicinale, lăptișor de matcă de uz
medical, vitamine pentru perioada prenatală,
picături cu vitamine, antioxidanți de uz medicinal,
antioxidanți care conțin enzime, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, antioxidanți derivați
din miere, suplimente antioxidante, antioxidanți,
remedii naturale și farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente alimentare
pe bază de lăptișor de matcă, suplimente
nutritive, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente dietetice de proteine sub formă de
praf de proteine, suplimente nutritive care conțin
în principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, tablete de vitamine,
vitamine (preparate cu -), suplimente pe bază de
vitamine, băuturi pe bază de vitamine, vitamine
şi preparate cu vitamine, tablete de vitamine
efervescente, suplimente lichide cu vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
care conţin vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul

sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
organizare de prezentări în scop mercantil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2022 06105
(151) 05/09/2022
(732) INCZE GABOR, STR. PETOFI

SANDOR NR. 19, JUDEȚ BRAȘOV,
SACELE, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
ADVENTURER SPORTS

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

18. Bagaje: genti, rucsace, genti de transport.
───────
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(210) M 2022 06108
(151) 05/09/2022
(732) MEDEVA FINTECH S.A.,

BULEVARDUL UNIRII NR. 72,
BLOC J3C, TRONSON 2, ETAJ 5,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031725,
ROMANIA

(540)

butonuldeurgenta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

35. Publicitate.
36. Asigurări, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de ı̂ngrijire sanitară şi de ı̂nfrumuseţare pentru
persoane şi animale.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2022 06109
(151) 05/09/2022
(732) SC DACIA CONCEPT SRL, STR.

TOAMNEI NR. 81, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15,
BL. E4, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

DACIA concept
BANCILA&CATARGIU

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.08;
03.01.24

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, gri

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicații educative
(tipărituri), publicații promoționale (tipărituri),
publicații periodice tipărite, publicații de reclame
(tipărituri), publicații periodice tipărite, reviste
(publicații periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic și de
instruire (cu excepția aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri), publicații periodice
tipărite în domeniul filmelor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții de
import-export.
38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicații electronice, difuzare de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzarea
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(comunicarea) de informații prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzarea de programe de televiziune
retransmise prin conectarea cablului la
receptoarele de televiziune, difuzare de
informații intermediul televiziunii, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzarea
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
și de televiziune cu plată, difuzare de
informații financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio și de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, transmisie de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio și televiziune, inclusiv prin rețele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informații prin
radio, difuzarea de informații prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informații financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informații și alte
programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție de filme cinematografice,
producție de filme video, producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
in scopuri educaționale, producție de filme în

scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție
de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.

───────

(210) M 2022 06110
(151) 05/09/2022
(732) MAREMMA DECOR, STRADA

JEPILOR NR. 2, BLOC A8, SC. D,
AP. 2, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500113, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
MAREMMA

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────
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(210) M 2022 06111
(151) 05/09/2022
(732) DAVICON OPERATIONAL

SRL, STR.ION SLATINEANU,
NR.3, CAMERA 2, SC.2, ET.2,
AP.2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BauVertical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 15.07.03;
26.02.07

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

clase:
35. Servicii de comert online cu ridicata si cu
amanuntul, servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 06112
(151) 05/09/2022
(732) NITRAMONIA BC SRL, CALEA

MOINESTI 26, JUDEȚ BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ULVAS

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

29. Uleiuri si grasimi vegetale.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume

proaspete, plante aromatice proaspete, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare.

───────

(210) M 2022 06113
(151) 05/09/2022
(732) NITRAMONIA BC SRL, CALEA

MOINESTI 26, JUDEȚ BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ULEROM

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

29. Uleiuri si grasimi vegetale.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare.

───────

(210) M 2022 06114
(151) 05/09/2022
(732) FLEXI PAPER SRL, CALEA

ROMANILOR 26, ET. SP +P, AP.
1, JUDEȚ ARAD, ARAD, 500113,
ARAD, ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Onethalie

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06115
(151) 05/09/2022
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,

1 MONSTER WAY, CALIFORNIA,
CORONA, 92879, US.US,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)
JAVA MONSTER

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de ciocolată.
32. Băuturi non-alcoolice.

───────

(210) M 2022 06116
(151) 05/09/2022
(732) SĂPUNARU & CRISTINA S.R.L.,

SAT POIANA AIUDULUI NR. 32,
JUD. ALBA, COMUNA LIVEZILE,
ALBA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ASOAN Professional SP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18

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

3. Produse de păr de uz cosmetic, fixativ pentru
păr, loțiuni pentru păr, șampoane pentru oameni.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comercială a francizelor,
administrarea afacerii, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasa 3.

───────
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(210) M 2022 06117
(151) 05/09/2022
(732) MANHATTAN 1 BET, BD. IULIU

MANIU NR. 51, BL. B22, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061077,
ROMANIA

(540)

Manhattan CASINO ONLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de jocuri de noroc
online de pe dispozitive mobile, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2022 06119
(151) 05/09/2022
(732) MANHATTAN 1 BET, BD. IULIU

MANIU NR. 51, BL. B22, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061077,
ROMANIA

(540)

Manhattan PARIURI
SPORTIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de jocuri de noroc
online de pe dispozitive mobile, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.

───────
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(210) M 2022 06121
(151) 05/09/2022
(732) BELLE BEAUTY BAR S.R.L.,

CARTIERUL GHIOȘEȘTI NR. 306,
JUD. PRAHOVA, COMARNIC,
105700, PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Belle beauty bar

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 05.05.20; 27.05.01

(591) Culori revendicate:roz (HEX #d9135e,
HEX #eb5d8d, HEX #f2a7bb), verde
(HEX #a4d6d5, HEX #0ea5a0), gri
(HEX #d2d8e8), negru (HEX #1a1a18),
alb (HEX #ffffff)

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

44. Servicii de înfrumusețare pentru oameni.
───────

(210) M 2022 06123
(151) 05/09/2022
(732) AFFINITY LIFE CARE SRL, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU,
NR. 33, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B
AP 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)
AFFINITY

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

43. Case de oaspeți, case de vacanță, cazare
temporară furnizată de centre de recuperare,
servicii de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei( masă și cazare), servicii de
caritate, și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru centre rezidențiale cu
asistență medicală, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale și de sănătate, servicii de evaluare a
sănătăţii, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii medicale pentru tratarea bolii
alzheimer, servicii de consultanță referitoare la
îngrijirea sănătății, servicii de consultanță în
domeniul asistenței medicale, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii de
cazare în case de odihnă, servicii de asistență
pentru bolnavi la domiciliu, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală la
domiciliu, servicii de evaluare și examinare
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psihologică, servicii oferite de un psihoterapeut,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de tratament medical,
furnizare de servicii medicale, servicii de
îngrijiri medicale, servicii de consiliere medicală,
servicii de medicină regenerativă, servicii ale
clinicilor medicale, servicii de evaluare medicală,
servicii de asistență medicală, servicii de
control fizic, îngrijirea bolnavilor (servicii de
-), servicii de examinări medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii
de consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere legate de tratarea
bolilor degenerative, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei.

───────

(210) M 2022 06124
(151) 05/09/2022
(732) SCA GALU & ASOCIAȚII, STR. V.

BRANIȘTE, NR. 56, BL. A, SC. A,
AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
030717, ROMANIA

(540)

Galu & Partners
Attorneys at Law

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#5AB85A), galben (HEX#F5E836)

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

45. Servicii juridice.
───────
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(210) M 2022 06125
(151) 05/09/2022
(732) AFFINITY LIFE CARE SRL, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU,
NR. 33, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B,
AP 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)
AFFINITY LIFE CARE

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

43. Case de oaspeți, case de vacanță, cazare
temporară furnizată de centre de recuperare,
servicii de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei (masa si cazare), servicii de
caritate, și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru centre rezidențiale cu
asistență medicală, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale și de sănătate, servicii de evaluare a
sănătăţii, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii medicale pentru tratarea bolii
alzheimer, servicii de consultanță referitoare la
îngrijirea sănătății, servicii de consultanță în
domeniul asistenței medicale, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii de
cazare în case de odihnă, servicii de asistență
pentru bolnavi la domiciliu, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de evaluare și examinare psihologică,

servicii oferite de un psihoterapeut, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală),
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de consiliere medicală, servicii de
medicină regenerativă, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de evaluare medicală, servicii
de asistență medicală, servicii de control
fizic, servicii de îngrijirea bolnavilor, servicii
de examinări medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale pentru
persoane cu nevoi speciale, servicii de
consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere legate de tratarea
bolilor degenerative, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/09/2022

(210) M 2022 06126
(151) 05/09/2022
(732) AFFINITY LIFE CARE SRL, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU,
NR. 33, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B,
AP 52, SECTOR 1, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)

AFFINITY LIFE CARE

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 24.13.09; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19

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

43. Case de oaspeți, case de vacanță, cazare
temporară furnizată de centre de recuperare,
servicii de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei(masa si cazare), servicii de
caritate, și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru centre rezidențiale cu
asistență medicală, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale și de sănătate, servicii de evaluare a
sănătăţii, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii medicale pentru tratarea bolii

alzheimer, servicii de consultanță referitoare la
îngrijirea sănătății, servicii de consultanță în
domeniul asistenței medicale, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii de
cazare în case de odihnă, servicii de asistență
pentru bolnavi la domiciliu, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii oferite de un psihoterapeut, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală),
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de consiliere medicală, servicii de
medicină regenerativă, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de evaluare medicală, servicii
de asistență medicală, servicii de control
fizic, servicii de îngrijirea bolnavilor, servicii
de examinări medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale pentru
persoane cu nevoi speciale, servicii de
consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere legate de tratarea
bolilor degenerative, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/09/2022

recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei.

───────

(210) M 2022 06127
(151) 05/09/2022
(732) WATRA ADVENTURE GROUP

S.R.L., STR. TRANDAFIRILOR,
NR. 114D, SAT DEZMIR, JUDET
CLUJ, COMUNA APAHIDA,
407039, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

KREST Relaxing heights

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.03.23; 29.01.07;
29.01.08

(591) Culori revendicate:maro
(HEX#402421), alb (HEX#ffffff)

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

43. Servicii de cazare.
───────

(210) M 2022 06128
(151) 05/09/2022
(732) GLOBALFOOD TECH SRL, STR.

DRISTORULUI, NR.91-95, BL.
C, ET.9, AP. 907, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FOOD BOOKING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
9. Software de aplicații informatice descărcabile
pentru telefoanele mobile, și anume software
pentru facilitarea publicității și comercializării
restaurantelor către consumatori, pentru
accesarea meniurilor pentru restaurante și
alimente, pentru plasarea comenzilor de
restaurante și alimente, pentru procesarea
comenzilor de restaurante și alimente, pentru a
răspunde solicitărilor clienților privind comenzile
și livrările de restaurante și alimente,pentru
monitorizarea stării și amplasării comenzilor
de restaurante și alimente, precum și pentru
asistarea operatorilor de livrare a restaurantelor
în cartografierea, planificarea și urmărirea
comenzilor, călătoriilor și finanțelor acestora,
software descărcabil în natura unei aplicații
mobile pentru comandarea alimentelor și
pentru obținerea de informații și revizuirea
informațiilor privind restaurantele,opțiuni de
mâncare și de luat masa, software descărcabil
în natura aplicațiilor mobile, și anume, software
descarcabil care permite persoanelor implicate
în industria de livrare a alimentelor să gestioneze
livrarea de alimente către clienți, relația lor cu
restaurantele și întreprinderile de comandă a
alimentelor, detaliile de plată, finanțele acestora,
contul și informațiile personale, precum și pentru
monitorizarea stării și locației comenzilor de
livrare a restaurantelor.

───────
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(210) M 2022 06129
(151) 05/09/2022
(732) GLOBALFOOD TECH SRL, STR.

DRISTORULUI, NR.91-95, BL.
C, ET.9, AP. 907, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1,
BUCUREȘTI / SECTOR 1, 011882,
ROMANIA

(540)

F

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.06

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

clase:
9. Echipamente și calculatoare de prelucrare
a datelor, software descarcabil , software
de calculator descarcabile de toate tipurile,
indiferent de mediul de înregistrare sau
de difuzare, programe înregistrate pe un
suport magnetic sau descărcate dintr-o rețea
externă de calculatoare, software de calculator
descarcabile, software de aplicații informatice
descărcabile pentru telefoanele mobile, și
anume software pentru facilitarea publicității și
comercializării restaurantelor către consumatori,
pentru accesarea meniurilor de alimente la
restaurante, pentru plasarea de comenzi
alimentare la restaurante , pentru procesarea
comenzilor de alimente la restaurante , pentru a

răspunde solicitărilor clienților privind comenzile
și livrările de restaurante a alimentelor, pentru
monitorizarea stării și locației comenzilor de
alimente la restaurante, și pentru asistarea
operatorilor de livrare ai restaurantelor în
legatura cu cartografierea, planificarea și
urmărirea comenzilor, traseului și finanțelor
acestora, software descărcabil de natura unei
aplicații mobile pentru comandarea alimentelor
și pentru obținerea de informații și revizuirea
informațiilor privind restaurantele, opțiunile de
mâncare și de luat masa, software descărcabil
prin natura aplicațiilor mobile, și anume, software
care permite persoanelor implicate în industria
de livrare a alimentelor să își gestioneze
livrarea de alimente către clienți, relația lor
cu restaurantele și firmelor de comenzi de
alimente, detaliile de plată, finanțele acestora,
contul și informațiile personale, precum și pentru
monitorizarea stării și locației comenzilor de
livrare de catre restaurante.

───────

(210) M 2022 06130
(151) 05/09/2022
(732) FIRMA HUTTON SRL, STR.

SPICULUI, NR. 32, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

Pasta Hutton is the way!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.07; 29.01.13

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

clase:
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30. Paste, paste făinoase alimentare pentru
consum uman, paste uscate, paste ziti, paste
prajite, paste congelate, paste din hrisca, paste
din quinoa, paste din orez, paste din naut,
paste din linte, paste de migdale, paste fainoase
umplute, paste alimentare cu curry, paste din
grau integral, paste de ciocolata, paste fainoase
gata- preparate, paste care contin oua, paste
pentru incorporare in pizza, paste sub forma
de foi, spaghete, macaroane, fidea (tăiţei), tăiţei
soba, tăiţei / fidea sub formă de panglică,
tăiţei udon, orez, bulgur, hrisca, cereale pentru
utilizare la prepararea pastelor, preparate din
cereale, cuşcuş (griş), orz, ovaz, fermenti
pentru paste, colţunaşi pe bază de făină, faina,
quinoa, pesmet, gris, tapioca, paste cu legume
(sosuri), alimente din paste fainoase uscate,
cannelloni (paste care pot fi umplute), lasagna,
mâncăruri congelate constând în principal din
paste, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produse din clasa 30, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere comod din magazine,
din cataloage cu livrare prin corespondenţă
sau media electronică, şi anume de pe
site-uri web, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie
mobilă, servicii de magazin on-line, servicii
de expunere comercială de mărfuri, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, lucrări de birou,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor de
mai sus, demonstraţii cu produse, închirierea
de timp și spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, prezentarea produselor în toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agenții de import şi export, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.

───────

(210) M 2022 06131
(151) 05/09/2022
(732) TERRA SUSINE SRL, STRADA

NOUA NR. 6, JUD. DAMBOVITA,
BRANESTI, 137055, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
SUSINE

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

35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și
promovare, marketing promoțional, campanii
de marketing, estimări pentru marketing,
informații de marketing, consultanță în
marketing, publicitate și marketing, asistență
în marketing, marketing de produse, studii
de marketing, servicii de marketing, servicii
de marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
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și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane, management de
afaceri comerciale, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, managementul și administrarea
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, asistență comercială
în managementul afacerilor, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, compilare și
analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind implementarea de sisteme de
management al calității.

───────

(210) M 2022 06132
(151) 05/09/2022
(732) NEXT AUTO GREEN SRL, SAT

LUNCUȘOARA NR. 49B, JUD.
SUCEAVA, COMUNA UDEȘTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
NEXT AUTO GREEN

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

39. Servicii de închirieri de autovehicule,
servicii de închirieri de vehicule, servicii de
rezervare pentru închiriere de automobile,
servicii de rezervare pentru închiriere de
vehicule, furnizare de informații cu privire la
servicii de închiriere de mașini, servicii de
parcări de autovehicule, servicii de leasing de
autovehicule( fără posibilitatea de cumpărare în
rate sau prin închiriere), servicii de folosire în
comun a autovehiculelor, servicii de recuperare
autovehiculelor, servicii de conducere vehicule.

───────

(210) M 2022 06133
(151) 05/09/2022
(732) CECCAR- CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
STR. INTRAREA PIELARI, NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040296,
ROMANIA

(540)
EXPERT CONTABIL

CRIMINALIST - CECCAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Contabilitate pentru terți, investigații
comerciale, întocmire de rapoarte economice,
investigații de fraudă privind afacerile
comerciale, servicii de expertiză contabilă
judiciară.

───────
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(210) M 2022 06134
(151) 05/09/2022
(732) MARES GABRIEL, STR.

BUREBISTA NR. 7, BL.L4, SC.D,
AP 76, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MUSASHI JU JITSU PIATRA
NEAMT, STR. BUREBISTA NR.
7, BL.L4, SC.D, AP.76, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

KYUSHOSHIN JU
JUTSU ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 24.17.25

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06135
(151) 05/09/2022
(732) LIMIL EXIM SRL, CALEA

ARADULUI NR.30, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
ShirtStays

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

25. Îmbrăcăminte, bretele pentru imbracaminte,
bretele pentru bărbați, bretele de susținere
pentru ciorapi.

───────

(210) M 2022 06136
(151) 05/09/2022
(732) RETURO SISTEM GARANȚIE

RETURNARE S.A, STR. ION
GHICA NR.13, ETAJ 4 SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

RetuRO

(531) Clasificare Viena:
24.15.02; 24.15.13; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB23, 221,
135)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, inclusiv prin internet sau alte mijloace
de telecomunicații și canale mediarespectiv:
tipărituri, tipărituri mici, publicitate în afara casei,
TV, digital), servicii de vânzare prin licitație
publică, elaborare de strategii economice și
expertize, administrarea afacerilor, consultanță
și asistență comercială, consultanță de afaceri
și planificare în economie, servicii de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de publicitate,
marketing și promovare, plasare de reclame
și de comunicări corporative / comerciale,
publicitate online, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, servicii
de publicitate și marketing furnizate pe Internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
identitate corporativă, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, servicii de relații
cu publicul, organizare de expoziții în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare, lucrări
de birou, toate serviciile menționate în legătură
cu materiale reciclabile, deșeuri sau deșeuri
nepericuloase.
37. Recuperarea materialelor reciclabile sortate
(servicii de restaurare), montare (instalare) de
sisteme de depozitare.
39. Ambalare, transport, depozitare și colectare
de deșeuri, deșeuri nepericuloase și de materiale
reciclabile, logistică de transport, închiriere
de unități și containere, pentru depozitare și
transport, servicii de împachetare și ambalare,
operarea unui sistem de depozitare și returnare
respectiv: organizare de puncte de returnare,
etichetare, colectare, achiziție, transport sau
intermediere transporta ambalajelor, ambalaje
de unică folosință și a recipientelor de ambalare,
din metal, nemetalice, plastic, sticlă, organizarea
de călătorii.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
activități și evenimente educative, sportive și
culturale, servicii educative în domeniul reciclării,
organizare și coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, campanii, conferințe, congrese
și simpozioane, organizare de expoziții în scop
educativ sau cultural, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de editare, furnizare de publicații electronice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 06137
(151) 05/09/2022
(732) RETURO SISTEM GARANȚIE

RETURNARE S.A, STR. ION
GHICA NR.13, ETAJ 4 SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

RetuRO

(531) Clasificare Viena:
24.15.02; 24.15.13; 27.05.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, inclusiv prin internet sau alte mijloace
de telecomunicații și canale mediarespectiv:
tipărituri, tipărituri mici, publicitate în afara casei,
TV, digital), servicii de vânzare prin licitație
publică, elaborare de strategii economice și
expertize, administrarea afacerilor, consultanță
și asistență comercială, consultanță de afaceri
și planificare în economie, servicii de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de publicitate,
marketing și promovare, plasare de reclame
și de comunicări corporative / comerciale,
publicitate online, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, servicii
de publicitate și marketing furnizate pe Internet,
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servicii de publicitate în presă, servicii de
identitate corporativă, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, servicii de relații
cu publicul, organizare de expoziții în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare, lucrări
de birou, toate serviciile menționate în legătură
cu materiale reciclabile, deșeuri sau deșeuri
nepericuloase.
37. Recuperarea materialelor reciclabile sortate
(servicii de restaurare), montare (instalare) de
sisteme de depozitare.
39. Ambalare, transport, depozitare și colectare
de deșeuri, deșeuri nepericuloase și de materiale
reciclabile, logistică de transport, închiriere
de unități și containere, pentru depozitare și
transport, servicii de împachetare și ambalare,
operarea unui sistem de depozitare și returnare
respectiv: organizare de puncte de returnare,
etichetare, colectare, achiziție, transport sau
intermediere transporta ambalajelor, ambalaje
de unică folosință și a recipientelor de ambalare,
din metal, nemetalice, plastic, sticlă, organizarea
de călătorii.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
activități și evenimente educative, sportive și
culturale, servicii educative în domeniul reciclării,
organizare și coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, campanii, conferințe, congrese
și simpozioane, organizare de expoziții în scop
educativ sau cultural, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de editare, furnizare de publicații electronice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 06138
(151) 05/09/2022
(732) EURO VIAL RESIDENCE SRL,

STR. NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C2, ET. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

stradal

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliara, management imobiliar, închirierea
apartamentelor, colectarea chiriilor.
42. Servicii de cercetare Industrială si
design industrial, proiectarea sl dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2022 06139
(151) 05/09/2022
(732) KRONOS IT SUPPORT &

CONSULTING S.R.L., TARLAUA
53, PARCELA 3666, JUDEȚ
VRANCEA, TIFESTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

CONTAPP PLATFORMA
DE MANAGEMENT
FISCAL-CONTABIL

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde deschis ( HEX
#017278), negru, gri

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

9. Software descărcabil, software de calculator
pentru utilizarea in producție, software de
calculator cu scop fiscal, publicații online
(descărcabile) referitoare la fiscalitate, publicații
online (descărcabile) referitoare la conturi,
publicații electronice descărcabile, software de
contabilitate descărcabil, software descărcabil
pentru întocmire de declarații fiscale, software
pentru managementul relațiilor cu clienții
(crm), rapoarte electronice descărcabile,
aplicatii software descarcabile, aplicaţii mobile
descarcabile, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicaţii de
servicii de cloud computing descarcabile,
aplicaţii descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, comparatoare, drivere
pentru software, instrucţiuni de operare şi
utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice, software de calculator
(programe), platforme magnetice pentru

software, programe înregistrare operate pe
computere, programe pentru computer (software
descărcabil), publicaţii electronice descărcabile,
programe de operare a computerului
înregistrate, software descărcabil (programe),
softuri educative descărcabile, software
descărcabil de comunicaţii, software video
interactiv descărcabil, software de calculator
descărcabil, software de decodare descărcabil,
suporturi magnetice pentru software, software
descărcabil de reprezentare tabelară, software
descărcabil pentru comprimarea datelor,
software descărcabil de realitate virtuală,
software descărcabil de calculator pentru
codificare, software descărcabil de prelucrare a
datelor, software înregistrat pentru computere,
software de calculator folosit ca interfaţă de
programe a aplicaţiei (api), software descărcabil
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea de
text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate.
35. Contabilitate, servicii de consultanţă privind
impozitarea, servicii de consultanță referitoare la
conturi, compilarea informațiilor în baze de date
informatice, gestionare de fișiere informatice,
servicii de evidenţă contabilă, servicii de
audit, consultanta in domeniul fiscal, asistență
referitoare la conturi, servicii de consiliere pentru
contabilitate, furnizarea de suport iniţial pentru
administraţie comercială, pentru alte persoane,
consultanță în afaceri, consultanță comercială
pentru concepte de franciză, consiliere în
afaceri privind francizarea, furnizare de informații
comerciale referitoare la conturi pe internet,
furnizare de informații comerciale referitoare
la impozitare pe internet, audit financiar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii oferite de un francizor, respectiv
asistență în conducerea sau administrarea
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, publicitate,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
marketing, contabilitate și audit, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
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comerciale, servicii de informare conexe,
asistență referitoare la cele susmenționate,
servicii de consultanţă în domeniul celor
menţionate anterior, actualizarea informatiilor
publicitare intr-o baza de date computerizata,
control al stocurilor din baze de date, servicii
de gestionare de baze de date computerizate,
suporturi de date care conţin date ce pot fi
citite automat, servicii de publicitate referitoare
la baze de date, redactarea si introducerea
de informatii in bazele de date computerizate,
compilare si sistematizare de informatii in
baze de date, compilare şi sistematizare de
informaţii în baze de date computerizate, servicii
de informatii comerciale furnizate prin accesul
la baza de date computerizata, combinare
de date in baze de date computerizate,
alegerea si introducerea informatiilor in bazele
informationale, administrare si combinare de
baze de date computerizate, servicii de
gestionare a bazelor de date computerizate,
sistematizarea bazelor de date computerizate,
stocare de informaţii în baze de date
computerizate, selectarea şi introducerea
datelor în baza de date computerizată,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate , servicii de localizare a stocului
de baze de date, administrarea bazelor de
date informatizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date, gestionare de baze de date
computerizate, compilare de informatii in baze
de date, compilare de informatii in baze de
date it, servicii de informaţii comerciale prestate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau pe internet, sistematizarea informaţiilor în
banca de date a calculatorului, actualizare
de informaţii despre afaceri într-o bază de
date computerizată, servicii de consultanta
cu privire la probleme organizationale si
administrare comerciala, cu si fara ajutorul
bazelor de date electronice, colectare de date
in retele de date computerizate, administrare
de baze de date computerizate, sistematizare
de informaţii în baze de date computerizate,
servicii de gestionare a datelor, furnizarea
de informatii reefritoare la activitati comerciale
prin intermediul bazelor de date computerizate,
traducerea informaţiilor în banca de date a
calculatorului, compilare de informatii in baze
de date electronice, gestionarea bazelor de
date, cercetare de piata prin intermediul unei
baze de date computerizate, compilare de baze
de date computerizate, compilarea informatiilor
in bazele de date computerizate, sortarea de
date in baze de date computerizate, servicii de
publicitate oferite prin intermediul unei baze de
date, cautare de date in fisierele calculatorului
(pentru terti).

41. Furnizare de informatii educative online
dintr-o baza de date it sau de pe internet
sau extranet, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate,
furnizare de baze de date it online in domeniul
jocurilor it, furnizare de informatii cu privire la
divertismentul furnizat online dintr-o baza de
date it sau de pe internet, publicare de materiale
care pot fi accesate din baze de date sau prin
internet, furnizare on-line de informaţii legate
de divertisment din baze de date computerizate
de pe internet, furnizare de informaţii educative
furnizate on-line din baze de date computerizate
sau de pe internet, furnizare de informaţii cu
privire la educaţie, oferite on-line din baze de
date de calculator sau de pe internet, servicii
de divertisment prestate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de biblioteca furnizate prin mijloacele unei baze
de date computerizate care contine informatii
extrase din ziare, organizare de cursuri de
instruire referitoare la proiectări de baze de date,
servicii în domeniul jocurilor electronice furnizate
dintr-o bază de date computerizată sau prin
internet.

───────
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(210) M 2022 06140
(151) 05/09/2022
(732) MOGAMBO BARBERSHOP

S.R.L., B-DUL CAMIL RESSU
NR.23,, BL.55, SC.3, PARTER,
AP.91, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MOGAMBO BARBERSHOP

(531) Clasificare Viena:
16.03.13; 02.09.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de frumuseţe,
saloane de coafură, servicii de coafor, servicii
de frizerie, servicii de bărbierie, servicii pentru
îngrijirea părului, tratamente cosmetice pentru
păr, îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de manichiură,
servicii de pedichiură, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
cu privire la frumusețe, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe.

───────

(210) M 2022 06141
(151) 05/09/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND SRL,

STR. TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir COZONAC Ho-Ho-Ho!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.25;
02.01.27

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru,
verde, galben, portocaliu, roz, maro,
auriu (Pantone 7555)

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

30. Alimente pe bază de ovăz, aluaturi pentru
produse de panificație, patiserie, cofetărie,
aluaturi pentru foietaj (produse de patiserie),
aluaturi pentru pizza (produse de patiserie),
aluaturi refrigerate (produse de patiserie),
aluaturi uscate (produse de patiserie), amandine
(produse de cofetărie), aperitiv (produse de
patiserie), aperitiv cu brânză si marar, aperitiv
cu crenvuști, aperitiv cu varză, aperitiv cu
carne, arpacaș (produse din cereale), arpacaș
din grâu, arpacaș din orz sau orzoaică,
arpacaș din ovăz, arpacaș pentru alimentație
umană, azimă (produse de panificație din
făină), baghete (produse de panificație), baghetă
albă dublu coaptă (produse de panificație),
baghetă alba rustică (produse de panificație),
baghetă cu adaosuri (produse de panificație),
baghetă simplă (produse de panificație), baghetă
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tărănească (produse de panificație), batoane
(produse de panificație din făină de grâu),
batoane simple (produse de panificație), batoane
cu adaosuri (produse de panificație), batoane
cu lapte si diferite arome si adaosuri (produse
de panificație), batoane de lemn dulce pentru
produse de cofetărie, baton din cereale, batoane
din cereale cu diferite arome si adaosuri,
bezele (produse de cofetărie), biscuiți (produse
de patiserie), biscuiți simpli, biscuiți aperitiv,
biscuiți cu cereale, biscuiți cu cremă, biscuiți
obisnuiți, biscuiți cu adaosuri, biscuiți cu semințe,
biscuiți dietetici, biscuiți glazurați, biscuiți pe
bază de malț, blaturi de tort (produse de
patiserie), bomboane simple, bomboane cu
diferite adaosuri si umpluturi, bomboane cu
mentă, branzoaice (produse de patiserie),
briose(produse de patiserie), budinci (produse
de cofetărie), caramele (produs de cofetărie),
cereale pentru diferite gustări pe bază de cereale
si preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale expandate, cereale uscate, chantecler
(produse de cofetărie), chipsuri de cartofi
acoperite cu ciocolata, checuri (produse de
patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată, checuri
cu diferite creme si adaosuri, checuri glasate cu
ciocolată, checuri glazurate, checuri marmorate
cu cremă, cheesecake (produse de cofetărie),
chifle (produse de panificație din făină, chifle
simple, chifle cu adaosuri si umpluturi, chifle
cu semințe, chocottone (produse de patiserie),
ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată caldă
cu marshmallow, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu diferite amestecuri si umpluturi, ciocolată cu
lapte, ciocolată pentru fântâna, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie,
patiserie si pâine, ciocolată tartinabilă, cicolată
caldă, clătite, coji de tarte (produse de patiserie),
colaci (produse de panificație din făină), colac
festiv, colac pentru mireasă, colac moldovenesc,
colac pentru moț, cornetti (produse de patiserie),
cornetti cu diferite arome si adaosuri, cornulețe
(produse de patiserie), cornulețe cu diferite
arome si umpluturi, cornulețe cu rahat, cornulețe
cu umplutură de gem de fructe, cornulețe
foietaj cu diferite arome si umpluturi, cornuri
(produse de panificație din făină)' cornuri cu
diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie), covri
- dog, covrigi (produse de panificație din făină),
covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi, covrigi
cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu adaosuri,
covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți cu semințe,
covrigi impletiți, covrigi impletiți cu adaosuri si
arome, covrigi simpli, covrigi buzoieni, covrigi
buzoieni cu adaosuri si arome, covrigi de Buzău,
covrigi de Buzău cu adaosuri si arome, covrigei

(produse de panificație din făină), covrigei cu
diferite adaosuri si arome, cozonaci (produse de
patiserie), cozonaci cu diferite arome, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri (produse de
cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază
de cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă
pe bază de cafea, cremă pe bază de nes,
cremă tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă
tartinabilă de cacao, cu alune de pădure,
cremă cu vanilie, cremă cu fructe, cremă cu
diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse de
patiserie), crochete cu diferite adaosuri (produse
de patiserie), crochete împletite cu semințe,
croissant (produse de patiserie), croissant cu
diferite arome si umpluturi, croissant proaspăt cu
unt, croissant simplu, crutoane, crostini (produse
de panificație din faina), cupcakes (produse
de cofetărie), cupcakes cu ciocolată, cupcakes
cu diferite creme si adaosuri, decoratiuni
comestibile pentru prăjituri, deserturi, deserturi
cu înghețată, deserturi pe baza de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie,
produse cofetărie), jeleuri romboidale pentru
produse de cofetărie, drajeuri cu diferite arome,
dropsuri (produs de cofetărie), dropsuri cu
diferite arome si umpluturi, dropsuri cu diferite
arome, dropsuri simple, dulciuri, dulciuri de
înghețată din iaurt, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu diferite
umpluturi, faina si preparate din cereale, faină
albă de grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină
albă din grâu de panificație, făină alimentară,
faină de boabe, făină de cartofi alimentara, făină
de fasole, făină de grâu, făină de orez, făină de
orz, făină de ovăz, făină de porumb, făină de
secară alimentară, făină de secară prăjită, făină
dietetică din grâu de panificație, făină din brizură
de orez, făină din germeni de grâu, făină din
germeni de porumb, făină de tapioca alimentară,
făină graham, făină integrală de grâu, făină
integrală de secară, făină neagră din grâu de
panificație, făină semialbă de grâu dur, făină
semialbă de secară, făină semialbă din grâu de
panificație, făină simplă, fidea (paste făinoase
din făină), fidea cu diferite adaosuri, fidea cuiburi,
figurine din ciocolată (produse de cofetărie),
figurine din pastă de zahăr, floricele (produse de
cofetărie), floricele de porumb, foi de pandișpan
(produse de cofetărie), foi de plăcintă (produse
de patiserie), foi pentru cremșnit (produse
de patiserie), foi pentru prăjituri (produse de
patiserie), foi pentru produse de cofetărie, foi
pentru produse de patiserie, foietaje (produs de
patiserie), foietaje cu diferite adaosuri si arome,
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foietaje cu diferite umplutiri, fondante (produse
de cofetărie), franzelă (produse de panificație
din faina), franzelă cu adaosuri, franzeluță,
franzeluță graham, franzeluță țărănească, fructe
de pădure învelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse
de cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, fulgi din amestecuri de cereale,
fulgi din tărâță de cereale, fursecuri (produse
de patiserie), fursecuri asortate, fusilli (paste
făinoase din faina), germeni de grâu (produse
din cereale), germeni de porumb (produse din
cereale), glucoză cu arome, glucoză pentru
uz alimentar, glucoză tablete, gogoși (produse
de patiserie), gogoși simple, gogoși cu diferite
arome si umpluturi, grâu spelt, procesat,
griș, griș alimentar (griș si calciu gris), griș
de porumb, grisine (produse de panificație),
grisine cu diferite adaosuri, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, halva,
halva cu diferite arome si adaosuri, hot- dog,
inghetata, sorbeturi si alte produse similare
sub forma de inghetata, comestibile, înghețată
cu arome, înghețată cu ciocolată, înghețată
cu fructe, înghetatâ de iaurt, înghețată din
lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, japoneze (produse de panificație din
făină), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
lipie (produse de panificație din făină), lipie
albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânză,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltoză, mămăligă, mâncăruri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de mălai, marțipan,
merdenele (produs de patiserie), merdenele cu
diferite umpluturi (produse de patiserie), mere
in foietaj (produse de patiserie), miniamandine
(produse de cofetărie): minibaghete (produse
de panificație din faina), minibaghete cu
diferite adaosuri, minicoșulete cu diferite
umpluturi (produs de cofetărie), minicrostini,
minicupcakes cu fructe (produse de cofetărie),
minicupcakes cu ciocolata, minicupcakes cu
tiramisu, minieclere (produse de cofetărie),
minisandwich diferite sortimente (produse de
patiserie), miniștrudele (produse de patiserie),
miniștrudele cu diferite umpluturi, minitarte
(produse de cofetărie), minitrufe (produse de
cofetărie), mucenici (produse de panificație din
făină), musli napolitane (produse de patiserie ),
napolitane cu diferite adaosuri, napolitane
glazurate, napolitane simple, nuga (produse de

cofetărie), nuga cu diferite arome si adaosuri,
nuga simpla, rez, paste si taitei, orez pentru
prepararea produselor de panificație, patiserie
si cofetărie, orez decorticat, orz decojit, orz
măcinat, orz pentru alimente, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse de
patiserie si produse de cofetărie, pâine, pâine
acloridă, pâine albă, pâine albă cu adaosuri,
pâine albă cu cartofi si maia, pâine albă cu
cartofi, pâine albă de țară rustică, pâine albă
dublă coaptă, pâine albă fără sare, pâine albă
floare, pâine albă împletită, pâine albă pe vatră,
pâine albă rotundă, pâine albă sapoca, pâine
albă toast, pâine ciabatta, pâine cu făină de
ovăz, pâine cu făină dietetică, pâine cu fibră
alimentară, pâine cu secară, pâine cu secară
toast, pâine de casă, pâine de secară cu
semințe de floarea soarelui, pâine dietetică,
pâine din amestecuri de făină, pâine fără
gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), pâine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone(produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, paste făinoase cu
adaosuri(scurte, medii, lungi), paste făinoase
din grâu dur, paste făinoase din grâu moale,
paste făinoase simple (scurte, medii, lungi),
paste făinoase umplute, paste pentru prăjituri,
paste pentru produse de patiserie, pastile
de drojdie, altele decât cele de uz medical,
paleuri (produse de patiserie), pateuri (produse
de patiserie), pateuri cu diferite umpluturi si
arome, pesmet, pesmet din pâine, pesmet
din produse de panificație, petit pain vanilie
(produs de cofetărie), petit pain cu brânză,
petit pain cu ciocolată, pișcoturi, pișcoturi cu
adaosuri, pituști (produse de panificație din
făină), pituști albe rustică, pituști albe, pituști
cu adaosuri, pituști din secară, pituști integrale,
pituști țărănești, pizza, pizza diferite sortimente,
plăcinte, plăcinte cu diferite umpluturi, adaosuri
si arome, porumb măcinat, porumb pentru
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consum alimentar, porumb pentru griș, porumb
prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
dăcor, prăjiturici uscate prăjituri de orez, prăjituri
cu bezea, praline, preparate alimentare pe
bază de ciocolată, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități: produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, pufuleți (produse din cereale),
putuleți cu diferite arome, rahat (produse de
cofetărie), rahat cu arome de fructe, rahat cu
cacao, rahat cu diferite adaosuri si arome,
ruladă (produse de cofetărie), ruladă cu diferite
umpluturi, rulouri, rulouri cu diferite umpluturi,
rulouri de primăvară, salam de biscuiți (produs
de cofetărie), saleuri (produs de patiserie),
saleuri cu diferite adaosuri, saleuri simple,
sandwichuri, savarine (pradus de cofetărie),
scoici foietaj (produs de patiserie), snacksuri
(produse de patiserie), spaghete, specialități
de panificație, specialitate floare, specialități
cu cereale, specialități de panificație împletite,
specialități din pâine, specialități de patiserie,
specialități de cofetărie, spirală (produs de
panificație din făină), spirală cu adaosuri, spirală
simplă, fursecuri sprițate (produs de cofetărie),
spume ca desert (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, ștrudele (produse de patiserie),

ștrudele cu diferite umpluturi si arome, tagliatelle
cuburi (paste făinoase), tăiței cu diferite adaosuri
(paste făinoase), tăiței cuburi, tăiței, tărâțe tillo
de grâu (produse de panificație din cereale),
tărâțe de arpacaș, tărâțe de grâu pentru uz
alimentar, tărâțe de orez, tărâțe de ovăz, tărâțe
de porumb, tărâțe de secara, tărâțe (produse
din cereale), tiramisu (produse de cofetărie),
tortillas, torturi (produse de cofetărie), torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură.
35. Servicii de agentii de import-export, servicii
de agentii de informatii comerciale, servicii de
gentii de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea întreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comert cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii de
comert cu amănuntul al produselor alimentare
si nealimentare, servicii de comerț electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
servicii oferite de import si export cu produse
alimentare si nealimentare, servicii oferite de
import si export de mărfuri, desfasurarea de
evenimente comerciale, decorarea vitrinelor,
distribuire de eșantioane, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de material publicitar
(broșuri, prospecte, imprimate, eșantioane),
expertiză în afaceri, facturare, gestionare de
fișiere informatice, intermedieri in vanzarea
cu ridicata a mărfurilor, intermedieri in
vanzarea mărfurilor, închiriere de automate
de vânzare, închiriere de material publicitar,
închiriere de spatii publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
furnizare de informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing
de produse, marketing prin influenceri,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale si publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
de texte, previziuni economice, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
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publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu produsele
de panificație, morarit, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti (achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in afaceri pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, servicii de vânzare la licitație.

───────

(210) M 2022 06142
(151) 05/09/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND SRL,

STR. TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir Cozonac Cremos

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate:maro, roșu, galben,
portocaliu, crem

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

30. Alimente pe bază de ovăz, aluaturi pentru
produse de panificație, patiserie, cofetărie,
aluaturi pentru foietaj (produse de patiserie),
aluaturi pentru pizza (produse de patiserie),
aluaturi refrigerate (produse de patiserie),
aluaturi uscate (produse de patiserie), amandine
(produse de cofetărie), aperitiv (produse de
patiserie), aperitiv cu brânză si marar, aperitiv
cu crenvuști, aperitiv cu varză, aperitiv cu
carne, arpacaș (produse din cereale), arpacaș
din grâu, arpacaș din orz sau orzoaică,
arpacaș din ovăz, arpacaș pentru alimentație
umană, azimă (produse de panificație din
făină), baghete (produse de panificație), baghetă
albă dublu coaptă (produse de panificație),
baghetă alba rustică (produse de panificație),
baghetă cu adaosuri (produse de panificație),
baghetă simplă (produse de panificație), baghetă
tărănească (produse de panificație), batoane
(produse de panificație din făină de grâu),
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batoane simple (produse de panificație), batoane
cu adaosuri (produse de panificație), batoane
cu lapte si diferite arome si adaosuri (produse
de panificație), batoane de lemn dulce pentru
produse de cofetărie, baton din cereale, batoane
din cereale cu diferite arome si adaosuri,
bezele (produse de cofetărie), biscuiți (produse
de patiserie), biscuiți simpli, biscuiți aperitiv,
biscuiți cu cereale, biscuiți cu cremă, biscuiți
obisnuiți, biscuiți cu adaosuri, biscuiți cu semințe,
biscuiți dietetici, biscuiți glazurați, biscuiți pe
bază de malț, blaturi de tort (produse de
patiserie), bomboane simple, bomboane cu
diferite adaosuri si umpluturi, bomboane cu
mentă, branzoaice (produse de patiserie),
briose(produse de patiserie), budinci (produse
de cofetărie), caramele (produs de cofetărie),
cereale pentru diferite gustări pe bază de cereale
si preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale expandate, cereale uscate, chantecler
(produse de cofetărie), chipsuri de cartofi
acoperite cu ciocolata, checuri (produse de
patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată, checuri
cu diferite creme si adaosuri, checuri glasate cu
ciocolată, checuri glazurate, checuri marmorate
cu cremă, cheesecake (produse de cofetărie),
chifle (produse de panificație din făină, chifle
simple, chifle cu adaosuri si umpluturi, chifle
cu semințe, chocottone (produse de patiserie),
ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată caldă
cu marshmallow, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu diferite amestecuri si umpluturi, ciocolată cu
lapte, ciocolată pentru fântâna, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie,
patiserie si pâine, ciocolată tartinabilă, cicolată
caldă, clătite, coji de tarte (produse de patiserie),
colaci (produse de panificație din făină), colac
festiv, colac pentru mireasă, colac moldovenesc,
colac pentru moț, cornetti (produse de patiserie),
cornetti cu diferite arome si adaosuri, cornulețe
(produse de patiserie), cornulețe cu diferite
arome si umpluturi, cornulețe cu rahat, cornulețe
cu umplutură de gem de fructe, cornulețe
foietaj cu diferite arome si umpluturi, cornuri
(produse de panificație din făină)' cornuri cu
diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie), covri
- dog, covrigi (produse de panificație din făină),
covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi, covrigi
cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu adaosuri,
covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți cu semințe,
covrigi impletiți, covrigi impletiți cu adaosuri si
arome, covrigi simpli, covrigi buzoieni, covrigi
buzoieni cu adaosuri si arome, covrigi de Buzău,
covrigi de Buzău cu adaosuri si arome, covrigei
(produse de panificație din făină), covrigei cu
diferite adaosuri si arome, cozonaci (produse de

patiserie), cozonaci cu diferite arome, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri (produse de
cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază
de cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă
pe bază de cafea, cremă pe bază de nes,
cremă tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă
tartinabilă de cacao, cu alune de pădure,
cremă cu vanilie, cremă cu fructe, cremă cu
diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse de
patiserie), crochete cu diferite adaosuri (produse
de patiserie), crochete împletite cu semințe,
croissant (produse de patiserie), croissant cu
diferite arome si umpluturi, croissant proaspăt cu
unt, croissant simplu, crutoane, crostini (produse
de panificație din faina), cupcakes (produse
de cofetărie), cupcakes cu ciocolată, cupcakes
cu diferite creme si adaosuri, decoratiuni
comestibile pentru prăjituri, deserturi, deserturi
cu înghețată, deserturi pe baza de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie,
produse cofetărie), jeleuri romboidale pentru
produse de cofetărie, drajeuri cu diferite arome,
dropsuri (produs de cofetărie), dropsuri cu
diferite arome si umpluturi, dropsuri cu diferite
arome, dropsuri simple, dulciuri, dulciuri de
înghețată din iaurt, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu diferite
umpluturi, faina si preparate din cereale, faină
albă de grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină
albă din grâu de panificație, făină alimentară,
faină de boabe, făină de cartofi alimentara, făină
de fasole, făină de grâu, făină de orez, făină de
orz, făină de ovăz, făină de porumb, făină de
secară alimentară, făină de secară prăjită, făină
dietetică din grâu de panificație, făină din brizură
de orez, făină din germeni de grâu, făină din
germeni de porumb, făină de tapioca alimentară,
făină graham, făină integrală de grâu, făină
integrală de secară, făină neagră din grâu de
panificație, făină semialbă de grâu dur, făină
semialbă de secară, făină semialbă din grâu de
panificație, făină simplă, fidea (paste făinoase
din făină), fidea cu diferite adaosuri, fidea cuiburi,
figurine din ciocolată (produse de cofetărie),
figurine din pastă de zahăr, floricele (produse de
cofetărie), floricele de porumb, foi de pandișpan
(produse de cofetărie), foi de plăcintă (produse
de patiserie), foi pentru cremșnit (produse
de patiserie), foi pentru prăjituri (produse de
patiserie), foi pentru produse de cofetărie, foi
pentru produse de patiserie, foietaje (produs de
patiserie), foietaje cu diferite adaosuri si arome,
foietaje cu diferite umplutiri, fondante (produse
de cofetărie), franzelă (produse de panificație
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din faina), franzelă cu adaosuri, franzeluță,
franzeluță graham, franzeluță țărănească, fructe
de pădure învelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse
de cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, fulgi din amestecuri de cereale,
fulgi din tărâță de cereale, fursecuri (produse
de patiserie), fursecuri asortate, fusilli (paste
făinoase din faina), germeni de grâu (produse
din cereale), germeni de porumb (produse din
cereale), glucoză cu arome, glucoză pentru
uz alimentar, glucoză tablete, gogoși (produse
de patiserie), gogoși simple, gogoși cu diferite
arome si umpluturi, grâu spelt, procesat,
griș, griș alimentar (griș si calciu gris), griș
de porumb, grisine (produse de panificație),
grisine cu diferite adaosuri, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, halva,
halva cu diferite arome si adaosuri, hot- dog,
inghetata, sorbeturi si alte produse similare
sub forma de inghetata, comestibile, înghețată
cu arome, înghețată cu ciocolată, înghețată
cu fructe, înghetatâ de iaurt, înghețată din
lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, japoneze (produse de panificație din
făină), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
lipie (produse de panificație din făină), lipie
albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânză,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltoză, mămăligă, mâncăruri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de mălai, marțipan,
merdenele (produs de patiserie), merdenele cu
diferite umpluturi (produse de patiserie), mere
in foietaj (produse de patiserie), miniamandine
(produse de cofetărie): minibaghete (produse
de panificație din faina), minibaghete cu
diferite adaosuri, minicoșulete cu diferite
umpluturi (produs de cofetărie), minicrostini,
minicupcakes cu fructe (produse de cofetărie),
minicupcakes cu ciocolata, minicupcakes cu
tiramisu, minieclere (produse de cofetărie),
minisandwich diferite sortimente (produse de
patiserie), miniștrudele (produse de patiserie),
miniștrudele cu diferite umpluturi, minitarte
(produse de cofetărie), minitrufe (produse de
cofetărie), mucenici (produse de panificație din
făină), musli napolitane (produse de patiserie ),
napolitane cu diferite adaosuri, napolitane
glazurate, napolitane simple, nuga (produse de
cofetărie), nuga cu diferite arome si adaosuri,
nuga simpla, rez, paste si taitei, orez pentru

prepararea produselor de panificație, patiserie
si cofetărie, orez decorticat, orz decojit, orz
măcinat, orz pentru alimente, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse de
patiserie si produse de cofetărie, pâine, pâine
acloridă, pâine albă, pâine albă cu adaosuri,
pâine albă cu cartofi si maia, pâine albă cu
cartofi, pâine albă de țară rustică, pâine albă
dublă coaptă, pâine albă fără sare, pâine albă
floare, pâine albă împletită, pâine albă pe vatră,
pâine albă rotundă, pâine albă sapoca, pâine
albă toast, pâine ciabatta, pâine cu făină de
ovăz, pâine cu făină dietetică, pâine cu fibră
alimentară, pâine cu secară, pâine cu secară
toast, pâine de casă, pâine de secară cu
semințe de floarea soarelui, pâine dietetică,
pâine din amestecuri de făină, pâine fără
gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), pâine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone(produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, paste făinoase cu
adaosuri(scurte, medii, lungi), paste făinoase
din grâu dur, paste făinoase din grâu moale,
paste făinoase simple (scurte, medii, lungi),
paste făinoase umplute, paste pentru prăjituri,
paste pentru produse de patiserie, pastile
de drojdie, altele decât cele de uz medical,
paleuri (produse de patiserie), pateuri (produse
de patiserie), pateuri cu diferite umpluturi si
arome, pesmet, pesmet din pâine, pesmet
din produse de panificație, petit pain vanilie
(produs de cofetărie), petit pain cu brânză,
petit pain cu ciocolată, pișcoturi, pișcoturi cu
adaosuri, pituști (produse de panificație din
făină), pituști albe rustică, pituști albe, pituști
cu adaosuri, pituști din secară, pituști integrale,
pituști țărănești, pizza, pizza diferite sortimente,
plăcinte, plăcinte cu diferite umpluturi, adaosuri
si arome, porumb măcinat, porumb pentru
consum alimentar, porumb pentru griș, porumb
prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
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înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
dăcor, prăjiturici uscate prăjituri de orez, prăjituri
cu bezea, praline, preparate alimentare pe
bază de ciocolată, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități: produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, pufuleți (produse din cereale),
putuleți cu diferite arome, rahat (produse de
cofetărie), rahat cu arome de fructe, rahat cu
cacao, rahat cu diferite adaosuri si arome,
ruladă (produse de cofetărie), ruladă cu diferite
umpluturi, rulouri, rulouri cu diferite umpluturi,
rulouri de primăvară, salam de biscuiți (produs
de cofetărie), saleuri (produs de patiserie),
saleuri cu diferite adaosuri, saleuri simple,
sandwichuri, savarine (pradus de cofetărie),
scoici foietaj (produs de patiserie), snacksuri
(produse de patiserie), spaghete, specialități
de panificație, specialitate floare, specialități
cu cereale, specialități de panificație împletite,
specialități din pâine, specialități de patiserie,
specialități de cofetărie, spirală (produs de
panificație din făină), spirală cu adaosuri, spirală
simplă, fursecuri sprițate (produs de cofetărie),
spume ca desert (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, ștrudele (produse de patiserie),
ștrudele cu diferite umpluturi si arome, tagliatelle
cuburi (paste făinoase), tăiței cu diferite adaosuri

(paste făinoase), tăiței cuburi, tăiței, tărâțe tillo
de grâu (produse de panificație din cereale),
tărâțe de arpacaș, tărâțe de grâu pentru uz
alimentar, tărâțe de orez, tărâțe de ovăz, tărâțe
de porumb, tărâțe de secara, tărâțe (produse
din cereale), tiramisu (produse de cofetărie),
tortillas, torturi (produse de cofetărie), torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură.
35. Servicii de agentii de import-export, servicii
de agentii de informatii comerciale, servicii de
gentii de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea întreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comert cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii de
comert cu amănuntul al produselor alimentare
si nealimentare, servicii de comerț electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
servicii oferite de import si export cu produse
alimentare si nealimentare, servicii oferite de
import si export de mărfuri, desfasurarea de
evenimente comerciale, decorarea vitrinelor,
distribuire de eșantioane, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de material publicitar
(broșuri, prospecte, imprimate, eșantioane),
expertiză în afaceri, facturare, gestionare de
fișiere informatice, intermedieri in vanzarea
cu ridicata a mărfurilor, intermedieri in
vanzarea mărfurilor, închiriere de automate
de vânzare, închiriere de material publicitar,
închiriere de spatii publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
furnizare de informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing
de produse, marketing prin influenceri,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale si publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
de texte, previziuni economice, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
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online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu produsele
de panificație, morarit, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti (achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in afaceri pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, servicii de vânzare la licitație.

───────

(210) M 2022 06144
(151) 05/09/2022
(732) DRAGOS GRUIA, SOS.

PANTELIMON NR. 126, BL. 207,
SC. 2, ET. 5, AP. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUNOX CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 165C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea
23. Fire de uz textil
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile
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)
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
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
38. Servicii de telecomunicații
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
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.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 06146
(151) 05/09/2022
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR.13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGII ESENTIALE
powered by NETargo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 05.03.14;
05.05.04

(591) Culori revendicate:galben (Hex
#FCDD00), portocaliu (Hex #DF921D),
maro (Hex #7C3A26), alb (Hex
#FFFFFF)

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

35. Publicitate.
───────
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(210) M 2022 06147
(151) 05/09/2022
(732) LUXURY PURPLE SRL, STR.

LEONARDO MURIALDO, JUDETUL
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
200800, ILFOV, ROMANIA

(540)
Maison Perfetto

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri.
───────

(210) M 2022 06148
(151) 05/09/2022
(732) SC TRACK WEBSERVICE SOFT

SRL, STR. COSMONAUȚILOR NR.
2, BL.124B, ET.2, AP.9, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 500153,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SOLARTECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.01; 26.04.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru, negru

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, celule fotovoltaice, module
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), celule fotovoltaice calibrate de
referință, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, panouri solare, baterii solare,
celule solare, panouri solare pentru producerea
energiei electrice, panouri solare portabile pentru

generarea de electricitate, colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate.
35. Publicitate, marketing, promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice calibrate de referință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
solare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii solare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu celule solare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri solare pentru producerea energiei
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate., servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu celule
fotovoltaice calibrate de referință, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
solare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baterii solare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu celule solare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate., servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu celule fotovoltaice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu invertoare fotovoltaice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu module fotovoltaice solare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
celule fotovoltaice calibrate de referință, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri solare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baterii solare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu celule solare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panouri solare
pentru producerea energiei electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate.

───────

(210) M 2022 06149
(151) 05/09/2022
(732) ALEXANDRU EUGEN STAN, STR.

IEDULUI NR.2, BL.149B, SC. C,
AP.71, SECTOR 6, BUCURESTI,
062178, ROMANIA

(540)

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

29. Mâncăruri preparate care constau în
principal din kebab (carne).
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet.

───────

(210) M 2022 06150
(151) 05/09/2022
(732) CONFLUENTE EST SRL, STR.

DR. JOSEPH LISTER, NR.11A,
MANSARDA, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050543, ROMANIA

(540)

Merinde cu savoare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.08; 05.01.16

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

Shaormy
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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.
35. Servicii de promovare in mediul online si
offline in legatura cu produse ale tertilor, servicii
de comert cu produse ale tertilor, inclusiv in
mediul online, prin intermediul unor magazine si
portaluri online, inclusiv prin regruparea acestora
in cadrul unor pachete, cutii si cosuri cadou, intr-
un mod care sa permita consumatorilor sa le
vada si sa le achizitioneze comod (exceptand
transportul lor).

───────

(210) M 2022 06151
(151) 05/09/2022
(732) ONE METATECH HUB S.R.L.,

SOSEAUA PANTELIMON, NR.144,
BL.102A SC. A AP.31, SECTOR 2,
BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

CB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#ffc377, Hex #ff974a, Hex #e46100) )

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

41. Furnizare de cursuri de instruire online.
───────

(210) M 2022 06152
(151) 05/09/2022
(732) SC ELMIDA CENTRUM SRL, SAT

SIMAND NR.1265 A, JUDETUL
ARAD, SIMAND, 317335, ARAD,
ROMANIA

(540)

Elmida CENTRUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.05; 26.11.08;
26.11.13; 12.01.16

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
roz, negru, gri

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────


