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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05564

(151)
07/09/2022

(732)
SC PROFESIONAL GLOBAL
PRESS SRL

2 M 2022 05680

07/09/2022

VOICULESCU CAMELIA
RODICA

INTACT MEDIA GRUP

3 M 2022 05790

07/09/2022

OSCAR ACCESSORIES SRL

OSCARDEKO.RO

4 M 2022 06011

07/09/2022

BERRYSOFT SOLUTIONS SRL BERRYSHOP

5 M 2022 06063

01/09/2022

DYNAMIC ECO VATA SRL

FIBROCEL

6 M 2022 06073

02/09/2022

KORALKY.CZ S.R.O

MANUMI

7 M 2022 06171

07/09/2022

LAURA-MARIA SION

Sourdough Bread Journal

8 M 2022 06194

07/09/2022

CAMELIA-IONELA MERK

Chamie D'Ora by Camelia Merk

9 M 2022 06195

07/09/2022

ACTIV PANIF S.R.L.

Brutăria Lăpușul Românesc

10 M 2022 06196

07/09/2022

AGOREF RECICLARE SRL

AGOREF PARTENERUL TAU IN
RECICLARE

11 M 2022 06197

07/09/2022

S.C. 4 VET S.R.L.

4VET

12 M 2022 06198

07/09/2022

GORGEOUS TRAVEL SRL

ANCC GORGEOUS VILLA
CLUJ-NAPOCA

13 M 2022 06200

07/09/2022

REABILITARE SPORTIVA DR.
CIOPONEA SRL

REABILITARE SPORTIVA DR.
CIOPONEA

14 M 2022 06201

07/09/2022

AG CAMO INTERNAȚIONAL
S.R.L.

MILITARY PRO

15 M 2022 06202

07/09/2022

AUREL CONSTANTIN STANCIU BlackPhoenix

16 M 2022 06204

07/09/2022

BEELSAMEN ARTE SRL

17 M 2022 06205

07/09/2022

ASOCIAȚIA OFICIUL CREȘTIN OFICIUL CREȘTIN PENTRU
PENTRU DREPTURI ȘI
DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI
LIBERTĂȚI
O.C.D.L. EST 2016

18 M 2022 06206

07/09/2022

ADINA - MANUELA HAHAIANU mobu mobu MOBILA PENTRU
TINE

19 M 2022 06207

07/09/2022

MĂRUL DISCORDIEI SRL

Mărul discordiei

20 M 2022 06208

07/09/2022

EURO MOPAN SRL

COFETĂRESCU Îndulcește-ți
ziua!

21 M 2022 06209

07/09/2022

ADRIAN-BOGDAN DUMBRAVĂ HEAVEN BY THE LAKE

22 M 2022 06210

07/09/2022

OLIVEROM SRL

Alinda Suprema

23 M 2022 06211

07/09/2022

PROFI ROM FOOD S.R.L.

REcharge power VITAMIN
WATER

2

(540)
Anunțul az

Beelsamen
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 06212

(151)
07/09/2022

(732)
BOGDAN IOAN TELEABĂ

25 M 2022 06213

07/09/2022

PROFI ROM FOOD S.R.L.

REcharge focus VITAMIN
WATER

26 M 2022 06214

07/09/2022

GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL

ZUnivers Podcasts

27 M 2022 06215

07/09/2022

ASOCIATIA SOCIETATEA
Societatea Română de Sindrom
ROMÂNĂ DE SINDROM LYNCH Lynch Dăm vieții timp!

28 M 2022 06216

07/09/2022

ANZAK LAND SRL

29 M 2022 06217

07/09/2022

ALEXANDRU-CATALIN DOBRE FRIZERIA 11 METRI MMXX1

30 M 2022 06218

07/09/2022

LEVEL UP INTERACTIVE LTD

pariuriplus

31 M 2022 06219

07/09/2022

IONUT-DECEBAL COTOFANA

NATURA LUI DECEBAL

32 M 2022 06220

07/09/2022

CREATIVE DATA SRL

LeadUpCentral We motivate. You
lead.

33 M 2022 06221

07/09/2022

STEFAN - AVRAM CHERESCU NANE

34 M 2022 06222

07/09/2022

TURNAROUND ADVISORY SRL Let's put your business back on
track TURNAROUND advisory

35 M 2022 06224

07/09/2022

YELLOW FOOD SRL

3

(540)
GOAT RALLY

SKY BAG

YELLOW YAMI
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05564
07/09/2022
SC PROFESIONAL GLOBAL
PRESS SRL, STR. ANTON
BACALBASA NR.1, BL.26,
SC.2, ET.1, AP.20, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Anunțul az
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managemantul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05680
07/09/2022
VOICULESCU CAMELIA RODICA,
STR. RADARULUI, NR.9A,
SAT.PETRESTI, JUDET ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

INTACT MEDIA GRUP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, 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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05790
07/09/2022
OSCAR ACCESSORIES
SRL, STR. POEZIEI NR.1,
CONSTRUCȚIAC1, PARTER,
BUCURESTI, ROMANIA

OSCARDEKO.RO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Metale comune și aliaje ale acestora,

minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06011
07/09/2022
BERRYSOFT SOLUTIONS
SRL, STR. FIZICIENILOR, NR.6,
BL.4, SC.2, ET.2, AP.27, CAM.1,
JUDETUL ILFOV, MĂGURELE,
ILFOV, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

BERRYSHOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Ceară de albine, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
lumânări / conice, ceară de carnauba, lumânări
pentru pomul de crăciun, brichete combustibile,
aprinzătoare, ceară pentru iluminat, uleiuri
pentru iluminat, cărbune pentru narghilea,
fitile pentru lampă, lanolină pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, ulei lubrifiant,
lubrifianţi, felinare (lumânări), parafină, ceară
(materie primă), ceară pentru schiuri, fitile pentru
lumânări, lumânări parfumate.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare a aerului,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, friteuze cu aer, aparate de
aer condiţionat, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule (corpuri de iluminat) / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule (corpuri de iluminat),

duze anti-stropire pentru robinete, aparate de
filtrare pentru acvarii, încălzitoare pentru acvarii,
lumini pentru acvarii, lămpi cu arc, grătare,
căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
şezut, instalaţii pentru baie / instalaţii sanitare
pentru baie, încălzitoare pentru pat, aparate
pentru răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete,
bideuri, pături, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, felinare cu
lumânări, covoare încălzite electric, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, fântâni de ciocolată,
electrice, lampioane chinezeşti, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, prăjitoare de
cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,
electrice, ustensile pentru gătit, electrice, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, instalaţii de răcire pentru lichide, lămpi
cu lumină rece, friteuze, electrice, dispozitive
de dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalaţii de desalinizare, lămpi terapeutice, nu
pentru scopuri medicale, sistem de cultură
hidroponică, recipienți termici electrici, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
de încălzit mâinile cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, umidificatoare, mașini electrice de
făcut lapte de soia, capsule de cafea, goale,
pentru aparate electrice de cafea, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, evaporatoare, fiare
de călcat cu abur pentru ţesături, instalaţii
cu beculeţe pentru decoraţiuni festive /
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, aparate de gătit la
aburi, electrice, saci pentru picioare, încălziţi
electric, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, fântâni, congelatoare, brichete
pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de dezinfectare, nu
cele pentru scopuri medicale, brichete cu
gaz, lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, încălzitoare pentru băi, încălzitoare
pentru vehicule, încălzitoare, electrice, pentru
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biberoane, aparate de încălzire, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, aparate pentru hidromasaj, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, maşini de făcut
îngheţată, încălzitoare cu imersie, arzătoare
incandescente, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, ceainice, electrice,
lămpi pentru ochelari, abajururi pentru lămpi,
lămpi electrice, lămpi, suporturi de abajur,
felinare pentru iluminat, roci vulcanice utilizate
la grătarele în aer liber, becuri, becuri electrice,
difuzoare de lumină, aparate de iluminat cu
diode luminiscente (led), brichete, aparate
şi instalaţii de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini pentru vehicule, lumini,
electrice, pentru pomul de crăciun / instalaţii
electrice pentru pomul de crăciun, lumini pentru
automobile / lumini de automobile, generatoare
de microbule pentru băi, robinete pentru ţevile
de apă / robineţi pentru ţevile de apă, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
fântâni ornamentale, încălzitoare pentru farfurii,
încălzitoare de buzunar, radiatoare, electrice,
radiatoare (încălzire), dulapuri frigorifice, duşuri,
chiuvete, ciorapi, încălziţi electric, colectoare
termice solare (încălzire), instalaţii de generare a
aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu abur
pentru faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare,
lămpi stradale, robinete / robineţi, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
încălzitoare de apă, parate de filtrare a apei,
sterilizatoare de apă, aparate şi maşini pentru
purificarea apei, aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei, instalaţii de irigat, automate,
aparate cu jet de apă, vitrine pentru depozitarea
vinurilor, electrice, aparate electrice pentru
fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale,
perii pentru animale (perii), dispozitive electrice
pentru atragerea şi uciderea insectelor, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, colivii, desfăcătoare
de sticle, electrice şi neelectrice, cutii de sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, cutii pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, perii electrice, cu excepţia

componentelor maşinilor, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive
pentru presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv
de turnat vin, vase de mâncare pentru animale
de casă, vase de mâncare pentru animale
de casă, automate, dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, șervete
de bucătărie, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, forme de
prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, servire (tăvi),
mături mecanice pentru covoare, ornamente
chinezeşti, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, piepteni pentru animale, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, ustensile pentru gătit,
neelectrice, tirbuşoane, electrice şi neelectrice,
ustensile cosmetice, seturi de recipiente pentru
ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, cristal
(sticlărie), tocătoare pentru bucătărie, aparate
de odorizare de uz personal, sticle de băut de
sport, suporturi pentru uscarea rufelor, coşuri
de gunoi / găleţi de gunoi / pubele / lăzi de
gunoi, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămatufuri
cu pene pentru şters praful, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă",
sticle / butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, boluri pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru
uz casnic, mănuşi de grădinărit, prese pentru
usturoi (ustensile de bucătărie), baloane de
sticlă (recipiente) / fiole (recipiente), ustensile
pentru şters praful de pe mobilă, sfere decorative
din sticlă, mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, suporturi pentru
flori şi plante (aranjamente florale), perii
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pentru cai, vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, forme pentru cuburile
de gheaţă, găleţi pentru gheaţă / răcitoare
(frapiere) / frapiere de gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, termosuri / sticle
sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, suporturi de cuţite
pentru masă, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, seturi pentru
lichior, "lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie / tăviţe pentru necesităţile animalelor
de companie", cutii pentru gustări, produse
de demachiere, bureţi pentru machiaj, perii
pentru machiaj, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, găleată
cu storcător pentru mopuri, mojare pentru
bucătărie, mozaicuri din sticlă, nu cele pentru
construcţii, forme (ustensile de bucătărie), căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar, sticlă
pictată, cuţite pentru patiserie, râşniţe de piper,
acţionate manual, piperniţe, arzătoare pentru
uleiuri parfumate, pulverizatoare de parfum /
atomizoare pentru parfumuri, pisăloage pentru
bucătărie, coşuri dotate pentru picnic, inclusiv
vesela, puşculiţe în formă de purcel, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză, articole
din porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, bureţi pentru
pudră, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile
de bărbierit, strecurători (ustensile de uz
casnic), dozatoare de săpun, savoniere / vase
pentru săpun, seturi de condimente, suporturi
pentru cădiţele de bebeluşi portabile, statui
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
zaharniţe, suporturi pentru şerveţele de masă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole
de masă), infuzoare de ceai / infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, suporturi pentru
plicurile de ceai, truse de voiaj / genţi de
cosmetice dotate, dozatoare pentru hârtia de
toaletă / igienică, suporturi pentru hârtia de
toaletă / igienică, periuţe de dinţi, periuţe de
dinţi, electrice, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), suporturi pentru
vasele fierbinţi (ustensile pentru masă), aparat
cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi a
gingiilor, jardiniere, aeratoare pentru vin, lucrări

de artă din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, mănuși abrazive pentru curățat pielea.
24. Ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere
din material textil sau plastic, textile pentru
baie, exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de
baie, huse pentru pat / cearşafuri / cuverturi
(cearşafuri) / cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, pături pentru
animalele de gospodărie, pânze pentru goblenuri
sau pentru brodat, ţesături sub formă de şnur,
cârpe pentru demachiere, suporturi de pahare
din material textil, apărători laterale pentru
pătuţurile de copii (lenjerie de pat), pânze de
bumbac, huse (detaşabile) pentru mobilă / huse
detaşabile pentru mobilă, huse pentru pernele
de divan, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, pânză care imită pielea animalelor,
plăpumi de puf (cuverturi de pat), pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
materiale textile de filtrare, steaguri din material
textil sau plastic, huse din plastic pentru mobilă /
huse din plastic pentru mobilă, huse din material
textil pentru mobilă, finet/ barhet, cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, lenjerie de uz casnic, jerseu
(ţesătură), pânză de iută, ţesătură tricotată,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
huse pentru saltele, muşama utilizată ca faţă
de masă, dosuri de perne, feţe de perne,
suporturi pentru farfurie din material textil,
materiale plastice (înlocuitoare de ţesături),
pături imprimate din material textil, ţesătură de
mătase artificială, cearşafuri (textile), perdele de
duş din material textil sau plastic, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), saci de dormit pentru bebeluşi, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu din
hârtie, protecţii pentru masă din material textil,
material textil, faţă (lenjerie), feţe (huse pentru
saltele), huse din pânză formate pentru capacul
de toaletă, prosoape din material textil, pânze
imprimate pentru broderie / pânză imprimată
pentru broderie, pleduri de călătorie (pături
pentru genunchi), carpete textile agăţate pe
pereţi / tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din
material textil", pânză de lână / ţesătură de lână.
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26. Aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe

artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande
artificiale pentru crăciun, ghirlande artificiale
cu lumini pentru crăciun, coroane artificiale
pentru crăciun, coroane artificiale cu lumini
pentru crăciun, insigne pentru purtare, nu
din metale preţioase, mărgele, altele decât
pentru confecţionarea bijuteriilor, pene de păsări
(accesorii de îmbrăcăminte), funde pentru păr,
cutii de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanţuri pentru brelocuri, găitane (pasmanterie),
benzi pentru ridicarea sânilor, benzi dublu
adezive pentru lenjerie, suporturi pentru gulere,
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, forme pentru cârpit,
articole decorative pentru păr, borduri pentru
îmbrăcăminte, panglici elastice, broderie /
articole ornamentale (broderie), bărbi false, păr
fals, pene (accesorii de îmbrăcăminte), broderie
cu fir de aur, panglici de mercerie, funde de
mercerie, elastice de păr, agrafe de păr / ace de
păr, ace pentru ondularea părului, agrafe de păr /
clame de păr, ace de păr, plase pentru păr, căşti
pentru vopsirea părului, hârtie pentru ondularea
părului, extensii de păr, ondulatoare de păr,
electrice şi neelectrice, altele decât ustensilele
manuale, ornamente pentru pălării, benzi pentru
pălării, petice termoadezive pentru decorarea
articolelor textile (mercerie), paiete strălucitoare,
ornamente din dantelă / pasmanterie, perne
pentru ace, insigne ornamentale (nasturi), pene
de struţ (accesorii de îmbrăcăminte), perne
pentru acele cu gămălie, şuviţe împletite / meşe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici şi funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, ornamente
pentru pantofi, broderie cu fir de argint, paiete
pentru îmbrăcăminte, ciucuri (mercerie), moţuri
(pompoane), ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci, coroniţe din flori artificiale.
28. Jucărie senzorială antistres, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), aripioare
de înot, maşini pentru jocuri video, triciclete
pentru copii (jucării), jucării, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele
de companie, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, ursuleţi de pluş,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri

de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, jucării umplute, titirezi (jucării),
bule de săpun (jucării), praştii (articole sportive),
automate (maşini de jocuri), globuri de zăpadă,
popice, popice (jocuri), roţi de ruletă, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), momeli cu miros pentru vânătoare
sau pescuit, scutere (jucării), lozuri răzuibile
pentru jocurile de tip loterie, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, jocuri de societate, tuburi de
confeti pentru petreceri (articole cu caractere
de noutate pentru petreceri), aparate pentru
exerciţii fizice, piñatas, baloane pentru petreceri,
mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării de
pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată, jocuri
portabile cu ecrane cu cristale lichide, jocuri
portabile şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii
integrate, păpuşi matrioska, măşti (obiecte de
divertisment), jocuri cu potcoave, fluiere pentru
vânătoare, patine de gheaţă, patine cu rotile
în linie, puzzle-uri, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, zmeie, protecţii
pentru genunchi (articole sportive), mincioguri
pentru pescarii cu undiţa, mah-jong, deltaplane,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit,
labe de înot / mănuşi de înot (înotătoare),
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf / cărucioare pentru
sacii de golf, aparate de gimnastică, păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, domino, table de dame,
dame (jocuri), drone (jucării), gantere, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit /
nade pentru vânătoare sau pescuit, zaruri,
hamuri pentru alpinişti, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, jocuri de
şah, table de şah, extensoare pentru piept
(aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
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pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
măşti de carnaval, suporturi de lumânări pentru
pomii de crăciun, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, jocuri de masă, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de
baseball/cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei
pentru pomul de crăciun, saltea de joacă pentru
bebeluşi, jocuri de table, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun.

17. Material izolant din celuloza utilizat in
constructii.
35. Servicii de vanzare online si
publicitate, promovare.
40. Fabricarea de produse izolante.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(740)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06063
01/09/2022
DYNAMIC ECO VATA SRL,
DRM.PADUREA NEAGRA NR.36,
BL.T037, SC.A, ET.2, AP.5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014044,
ROMANIA

FIBROCEL
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.25;
05.03.13; 07.03.11
Culori revendicate:gri (Pantone
414142), verde (Pantone 008344,
Pantone 77be43, Pantone 009344)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

offline,

(540)
(511)

M 2022 06073
02/09/2022
KORALKY.CZ S.R.O,
TREBOHOSTICKA 564/9,
STRASNICE, 100 00 PRAHA 10,
PRAGA, CEHIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-BIONPI-ION
RODICA COCUTA, CALEA
DOROBANTILOR NR.126-130,
BL.8, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010577, ROMANIA

MANUMI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Substanțe colorate, coloranți, pigmenți și
cerneluri, grunduri, vopsele și lavabile, lacuri,
aditivi pentru vopsele.
14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, bijuterii, alteproduse din metale prețioase și pietre prețioase
și imitații ale acestora, statui și figurine, realizate
sau acoperite cu metale sau pietre prețioase
sau semiprețioase sau imitații ale acestora,
ornamente, realizate sau acoperite cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau
imitații ale acestora, monede, insigne din metale
prețioase, opere de artă din metale prețioase,
cutii de bijuterii și cutii pentru ceasuri, inelele
de chei și lanțurile de chei și brelocuri pentru
acestea, părți și accesorii pentru toate produsele
menționate anterior în această clasă, respectiv:
cleme, încuietori și mărgele pentru bijuterii,
mecanisme pentru ceasornice și ceasuri, ace
pentru ceasuri, sticlă de ceas.
16. Hârtie și carton, imprimate și articole
de papetărie și rechizite educaționale,
instrumente de scris și ștanțat, instrumente
de corectare și ștergere, echipamente
educaționale, echipamente de tipărire și de
legare, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, pungi și articole pentru ambalarea,
împachetarea și depozitarea hârtiei, carton sau
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materiale plastice, materiale și suporturi pentru
decorare și artă, echipamente pentru artă,
instrumente pentru meșteșuguri și modelare,
opere de artă și figurine din hârtie și carton și
modele pentru arhitecți, produse din hârtie de
unică folosință și anume hârtie de pergament.
17. Materiale prelucrate sau neprelucrate,
nespecificate pentru utilizare, respectiv: gumă
crudă sau semiprelucrată, cauciuc brut
sau semiprelucrat, latex (cauciuc), sticlă
organică, semiprelucrată, substanțe plastice,
semiprelucrate, fibre de plastic, altele decât cele
pentru uz textil, materiale sintetice și compuse,
respectiv: rășini sintetice, semiprelucrate,
adezivi, benzi pentru izolare, benzi și pelicule de
film (metal) pentru izolat.
20. Dulap
de
lucru,
rame
pentru
fotografii, răchită, materiale neprelucrate și
semiprelucrate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, referitoare la bunurile menționate
anterior din clasele 2, 14, 16, 17 și 20.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 08.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Specialitati de panificatie artizanale,
respectiv paine cu maia.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06194
07/09/2022
CAMELIA-IONELA MERK, ION
CRISTOREANU NR. 27, AP. 1,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300323, TIMIȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06171
07/09/2022
LAURA-MARIA SION, STR.
MIORITEI, BL.A11, SC.B, ET.6,
AP.19, JUDET BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

Chamie D'Ora
by Camelia Merk
(531)

Clasificare Viena:
17.02.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

Sourdough Bread Journal
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06195
07/09/2022
ACTIV PANIF S.R.L., SAT LĂPUȘ
NR. 835, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA LĂPUȘ, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, colectare și reciclare
deșeuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Brutăria Lăpușul Românesc
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 01.15.11; 08.01.01;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCB2B), maro închis (HEX #694800)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

(540)

M 2022 06197
07/09/2022
S.C. 4 VET S.R.L., STR. DUNARII
NR.127, CAMERA 1, BL.F3,
SC.D, ET.5, AP.94, JUDEȚUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

4VET
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06196
07/09/2022
AGOREF RECICLARE SRL, STR.
CRISULUI NR. 463, JUDEȚUL
MUREȘ, DANES, 547200, MUREȘ,
ROMANIA

AGOREF PARTENERUL
TAU IN RECICLARE

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor, analize genetice pe
animale în scopuri de diagnostic sau tratament,
chirurgie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, extracție de spermă de animale,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
furnizare de informații cu privire la creșterea
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animalelor, furnizare de informații despre servicii
veterinare, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
gestionare de animale sălbatice, introducere de
microcipuri sub pielea animalelor de companie,
în scopul localizării și identificării, masaj pentru
cai, masaj pentru câini, reabilitare fizică,
reintroducerea și ocrotirea animalelor sălbatice,
servicii agricole și veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru animale, servicii
de asistență în domeniul veterinar, servicii
de chiropractică pentru animale, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
păsărilor, închiriere de aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, închiriere de instrumente de
medicină veterinară, îngrijirea peștilor, îngrijirea
păsărilor, sterilizarea animalelor, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii pentru scăderea în greutate, servicii
de îngrijire a păsărilor de companie, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor
de companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea peștilor, servicii de fecundare in
vitro pentru animale, servicii de informare
cu privire la industria farmaceutică veterinară,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de
inseminare artificială, servicii de inventariere
a animalelor sălbatice, servicii de potcovit
și de întreținere a copitelor cailor, servicii
de potcovărie, servicii de radiografie, servicii
de raționalizare a alimentației pentru animale,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii de
sterilizare de animale de companie, servicii de
sterilizare și castrare a animalelor, servicii de
testare a performanțelor animalelor, servicii de
tratament pentru animale sălbatice accidentate,
servicii de îngrijire a animalelor de companie,
servicii de îngrijire a peștilor de acvariu,
terapie cu unde de șoc, testarea genetică a
animalelor, servicii de coafură canină, saloane
de îngrijire pentru animale de companie, servicii
de igienă și înfrumusețare pentru animale,
servicii de toaletare pentru câini, servicii de
toaletare pentru pisici, servicii de tuns pentru
animale, servicii de tuns pentru câini, servicii
de îmbăiere pentru animale de companie,
servicii de îngrijire a frumuseții pentru animale,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii medicale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, ferme de animale, consultanță

și servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, chirurgie veterinară,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de consultanță în domeniul chirurgiei, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, toaleta animalelor, marcare
de animale, ingrijirea animalelor, curățarea
animalelor, terapie asistată de animale,
inseminarea artificială a animalelor, îngrijire de
animale de companie, servicii de înfrumusețare
pentru animale, servicii veterinare, stomatologie
veterinară, consultanță medicală cu privire la
pierderea auzului, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, clinici, clinici medicale,
servicii clinice homeopatice, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06198
07/09/2022
GORGEOUS TRAVEL SRL,
STRADA RODNEI NR. 42,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400325, CLUJ, ROMANIA

ANCC GORGEOUS
VILLA CLUJ-NAPOCA
(531)

Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 27.05.24; 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06200
07/09/2022
REABILITARE SPORTIVA
DR. CIOPONEA SRL, BLD.
M KOGALNICEANU NR. 49A,
SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

REABILITARE SPORTIVA
DR. CIOPONEA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de medicina sportiva.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06201
07/09/2022
AG CAMO INTERNAȚIONAL
S.R.L., STR. MĂRGELELOR
NR. 98A, AP. 501, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

MILITARY PRO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Bambus, coșuri, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, perne de sprijin, suporturi
pentru cărţi (mobilă), suporturi pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, agăţători
pentru îmbrăcăminte, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, suporturi de prezentare,
socluri pentru ghivecele de flori, coşuri pentru
transportul obiectelor, oglizi de mână (oglinzi de
toaletă), mobilă gonflabilă, organizatoare pentru
bijuterii, etichete din plastic, elemente mobile
(decoraţiuni), rame pentru tablouri, placarde

din lemn sau plastic, sticlă argintată (oglinzi),
împletituri din paie, suporturi de prosoape
(mobilă), suporturi pentru umbrele, lucrări de artă
din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
21. Vaze, sticle, boluri (bazine), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
cutii pentru pâine, articole de periat, perii,
busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sfeşnice, inele pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri,
ornamente chinezeşti, suporturi de pahare, nu
din hârtie sau material textil, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, borcane pentru
fursecuri, ustensile cosmetice, recipiente pentru
ulei/oţet, cristal (sticlărie), cești, baloane de
sticlă, veselă, vase de lut, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ustensile
pentru uz casnic.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, suporturi pentru farfurie din material
textil, textile pentru baie, prosoape din material
textil, batiste din material textil, huse pentru pat,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse detașabile
pentru mobilă, huse pentru saltele, cuverturi
de pat, perdele din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, mănuşi de
baie, suporturi de pahare din material textil.
25. Papuci, sandale, halate de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, îmbrăcăminte de
stradă, îmbrăcăminte din hârtie, batiste de
buzunar, pijamale, panglici pentru purtare,
eşarfe, șosete, maieuri sport, ciorapi.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, demonstraţii cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de importexport, marketing, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, organizarea de expoziţii și târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, închirierea
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de material publicitar, promovarea vânzarilor
pentru terţi, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06202
07/09/2022
AUREL CONSTANTIN STANCIU,
BDUL DEM RADULESCU NR.
65, BLOC STAR 2, AP. 7, JUDEȚ
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

Beelsamen
(531)

BlackPhoenix
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.01; 03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri.
30. Cafea.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

M 2022 06204
07/09/2022
BEELSAMEN ARTE SRL, STR.
GHIDICENI NR. 39E, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

Clasificare Viena:
24.13.02; 03.07.17; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Sicrie și urne funerare, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât articole
de bijuterie, garnituri nemetalice pentru sicrie,
panouri de afişare pentru sicrie pentru afişarea
de fotografii şi informatii despre persoanele
decedate, plăci funerare din plastic.
31. Coroane de flori, plante şi flori naturale,
buchete şi aranjamente din flori naturale,
aranjamente din flori uscate decorative, buchete
şi aranjamente personalizate.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse, respectiv: produse
alimentare și nealimentare, obiecte si produse
destinate activităților specifice pompelor funebre
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spaţiu fizic
şi/sau on-line, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
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comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere (transport).
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii
de
îmbălsămare,
organizarea
ceremoniilor funerare, servicii funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerării, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

(531)

Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.17; 24.09.05; 27.05.05;
27.05.17; 23.01.01; 17.03.02; 05.03.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06205
07/09/2022
ASOCIAȚIA OFICIUL CREȘTIN
PENTRU DREPTURI ȘI
LIBERTĂȚI, PIAȚA PLEVNEI NR.
7, AP. 1, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06206
07/09/2022
ADINA - MANUELA HAHAIANU,
STR. BANU MARACINE BL. 4, SC.
A, ET 3, AP. 13, JUD. ARAD, ARAD,
310150, ARAD, ROMANIA

mobu mobu MOBILA
PENTRU TINE
(531)

OFICIUL CREȘTIN PENTRU
DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI
O.C.D.L. EST 2016

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06207
07/09/2022
MĂRUL DISCORDIEI SRL, STR.
CAPITAN ION PANTEA NR. 7,
BL. M, SC. A, ET. 4, AP. 20, JUD.
DAMBOVITA, MORENI, 135300,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

COFETĂRESCU
Îndulcește-ți ziua!

Mărul discordiei
(531)

Clasificare Viena:
05.07.13; 11.03.04; 03.11.01; 29.01.15;
27.05.01
(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), roșu
(HEX #ff0000), verde (HEX #008f39),
negru (HEX #000000), mov (HEX
#b44de0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
calde sau reci cu cofeină.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea.
───────

M 2022 06208
07/09/2022
EURO MOPAN SRL, SAT
TĂTĂRĂŞTII DE JOS, JUDET
TELEORMAN, COMUNA
TĂTĂRĂȘTII DE JOS,
TELEORMAN, ROMANIA
COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:roz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Acadele (dulciuri), alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente
obținute din zahăr pentru prepararea unui desert,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente preparate din aluat, aluat de
prăjituri, aluaturi și amestecuri din acestea,
alune trase în ciocolată, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de ciocolată
caldă, arome alimentare, batoane de cereale
și batoane energizante, baton dulce (dulciuri),
bezele, biscotti, biscuiți, biscuiți crackers,
bomboane, bomboane moi, brioșe, budinci,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
caramele, cereale, cereale pentru micul dejun,
terci și griș, ciocolată, clătite, cornuri, covrigei,
cozonaci, deserturi preparate (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri, dulciuri înghețate, făină,
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fondante, fursecuri, glazuri dulci și umpluturi,
halva, înghețată, înlocuitori ai zahărului, jeleuri,
nuga, napolitane, ouă de ciocolată, pâine,
patiserie, plăcinte, prăjiturele, prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri
înghețate, praline, preparate din zahăr pentru
cofetărie, preparate pentru prăjituri, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu înghețată, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de pariserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie proaspete,
produse pe bază de ciocolată, profiteroluri,
sare, mirodenii, arome și condiment, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi și sorbete, siropuri și
melasă, spume, tablete (dulciuri), tarte, torturi,
trufe (produse de cofetărie), turtă dulce, vafe,
gofre, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, prăjituri cu fructe,
preparate pentru torturi.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06209
07/09/2022
ADRIAN-BOGDAN DUMBRAVĂ,
SOS. PANTELIMON, NR. 117, BL.
206, SC. A, ET. 1, AP. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

HEAVEN BY THE LAKE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.21;
26.11.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) Culori revendicate:maro, galben, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
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prezentare de reprezentații muzicale, organizare
de spectacole muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații muzicale în direct, producție de
spectacole muzicale, organizarea de concerte
de muzică în direct, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii culturale, activități
culturale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale, educație, instruire,
activitați sportive și culturale.
43. Servicii ale barurilor, servicii de alimentație
publică, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, servicii de
snack-baruri, servicii de localuri tip snackbar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de locuri cazare pentru reuniuni, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06210
07/09/2022
OLIVEROM SRL, STR. MORII,
NR. 27, JUDET ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5 , BUCURESTI,
ROMANIA

Alinda Suprema
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01;
26.11.13; 26.02.07; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:rosu, negru, gri,
verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Masline conservate, ulei de masline.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06211
07/09/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L.,
CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL.
14, SC 4, ET 2, AP. 127, SECTOR
1, BUCURESTI, 011146, ROMANIA

41. Organizare de evenimente automobilistice
cu scop educativ, cultural sau de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06213
07/09/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

REcharge power
VITAMIN WATER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde , galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă îmbogățită cu vitamine, băuturi
izotonice, băuturi cu proteine, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi pe bază de zer,
băuturi energizante (care nu sunt de uz medical).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06212
07/09/2022
BOGDAN IOAN TELEABĂ, STR.
XXIV, NR.120, CRISTIAN, SIBIU,
ROMANIA

GOAT RALLY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

REcharge focus
VITAMIN WATER
(531)

Clasificare Viena:
25.07.20; 25.05.06; 29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă îmbogățită cu vitamine, băuturi
izotonice, băuturi cu proteine, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi pe bază de zer,
băuturi energizante (care nu sunt de uz medical)
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06214
07/09/2022
GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)
SRL, B-DUL FICUSULUI NR.44A,
ETJ.4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

de înregistrări video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio.
42. Găzduirea de podcasturi
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06215
07/09/2022
ASOCIATIA SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE SINDROM LYNCH,
STR. MIHAIL SEBASTIAN NR
141, NR 141, CAM 3, BL V73, SC
2, PARTER, AP 38, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

ZUnivers Podcasts
(531)

Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 26.01.01;
26.11.08; 29.01.11
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#29a29c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Podcast-uri descărcabile, fișiere digitale
descărcabile (podcast).
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, agenții de publicitate, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate digitală,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
și marketing, servicii de agenție de publicitate,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
reclamă și publicitate, producție de materiale
publicitare, producție de clipuri publicitare
38. Servicii de podcasting (transmisie),
transmisie de podcasturi, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de material
audio și video pe internet, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii de
transmisie de programe de televiziune în sistem
pay-per-view.
41. Producţie de podcast-uri cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, creare (redactare)
de podcast-uri cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, producție

Societatea Română
de Sindrom Lynch
Dăm vieții timp!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.01.04; 26.01.18;
26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
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44. Servicii medicale
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06216
07/09/2022
ANZAK LAND SRL, SOS.
BUCURESTI 172-176,CLADIREA
B2, ETAJ 5, PLATINUM BUSINESS
CENTER, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 500403,
ROMANIA

SKY BAG
(531)

Clasificare Viena:
10.03.10; 27.05.01; 09.01.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, amulete (bijuterii), medalioane
(bijuterii), inele (bijuterii), brățări (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), bijuterii-pandantive, ace (bijuterii),
ace de rever (bijuterii), închizători pentru
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, cutii din lemn pentru bijuterii, cutii
pentru bijuterii (montate), casete pentru bijuterii
(montate), casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, ace de
rever din metale prețioase (bijuterii), ornamente
pentru urechi sub formă de bijuterii, cutii mici

pentru bijuterii, altele decât cele din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (sipete sau
cutii), cutii pentru bijuterii din metale prețioase,
casete din metale prețioase pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii din metale prețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale prețioase,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, piese și
accesorii pentru bijuterii, cutii din piele pentru
bijuterii, casete pentru bijuterii, din metal, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii placate cu metale
prețioase, butoni de cămașă, ace de cravată, ace
de cravată, butoni de manșetă și ace de cravată,
cutii pentru ace de cravată, agrafe de cravată,
agrafe de cravată din metale prețioase.
18. Bagaje, bagaje (genți), cufere (bagaje),
bagaje de mână, etichete pentru bagaje, bagaje
de călătorie, curele pentru bagaje, bagaje
(pentru călătorie), huse pentru bagaje, curele
de bagaje cu încuietori, curele de piele pentru
bagaje, etichete de plastic pentru bagaje,
suporturi pentru etichete de bagaje, etichete
metalice pentru bagaje, etichete de cauciuc
pentru bagaje, etichete pentru bagaje (articole
din piele), bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii respectiv: umbrele, umbrele de soare,
umbrele de golf, umbrele de ploaie, genți de
umăr, genți de umăr pentru copii, genți de voiaj
cu rotile, genți de voiaj pentru pantofi, genți
de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți de
voiaj din materiale plastice, genți de voiaj din
piele pentru haine, genți de voiaj din imitație
de piele, huse de voiaj pentru articolele de
îmbrăcăminte, saci de compresie adaptați pentru
bagaje, genți, genți de plajă, genți din piele, genți
de mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de stradă, genți de călătorie, genți casual, genți
sportive, genți servietă, genți impermeabile,
mânere (genți), genți pentru școlari, genți pentru
cărți, genți pentru sport, genți de lucru, rucsacuri,
mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de zi,
truse de voiaj, genți de voiaj din pânză, genți
de voiaj pentru avion, genți mici de voiaj (pentru
sejururi scurte), articole de voiaj, saci de voiaj.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole pentru acoperirea capului, bluze,
bluze cu glugă, bluze cu guler înalt, bluze cu
guler pe gât, bluze de corp, bluze de trening,
bluze scurte, bluze sport, bluze tubulare, bodyuri (articole de îmbrăcăminte), body-uri din plasă,
body-uri (lenjerie de corp), body-uri purtate de
dansatori, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși și furouri,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, încălțăminte pentru bărbați
și femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole vestimentare pentru bărbați,
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jachete pentru bărbați, bretele pentru bărbați,
costume pentru bărbați, încălțăminte pentru
bărbați, costume de damă, sandale de damă,
rochii și cămăși de damă pentru plajă, cizme de
damă.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06217
07/09/2022
ALEXANDRU-CATALIN DOBRE,
STR. BIRUINTEI NR. 49, BLOC 3,
ET. 2, AP. 9, JUD.ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M 2022 06218
07/09/2022
LEVEL UP INTERACTIVE LTD,
PSAILA STREET NR. 170, PATER
HOUSE, LEVEL 1 (SUITE A174),
BIRKIRKARA, 9077, MALTA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

pariuriplus
(531)

FRIZERIA 11 METRI MMXX1
(531)

Clasificare Viena:
25.01.05; 09.03.09; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de frizerie
───────

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.07
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de jocuri descărcabile, software de
calculator și programe de calculator descărcabile
pentru distribuirea către și pentru utilizarea de
către utilizatorii unor servicii de pariuri și jocuri
de noroc, programe de jocuri video interactive
descărcabile, software de jocuri de calculator
descărcabile, software de jocuri de calculator
descărcabile multimedia interactive, software de
jocuri de calculator descărcabile de natura unei
aplicații de jocuri pentru mobil, software de
divertisment interactiv descărcabile pentru jocuri
de calculator, jocuri descărcabile care pot fi
jucate prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, publicații electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de analiză, cercetare și
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informare în afaceri, servicii de asistență,
management și administrare a afacerilor, servicii
de comerț și anume organizarea de tranzacții
comerciale și contracte comerciale legate de
jocuri de noroc online, jocuri de noroc și pariuri,
servicii de divertisment și de amuzament, servicii
de vânzare online cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, aparate de jocuri de noroc,
aparate de joc, aparate de tip slot-machine,
aparate de joc tip arcade, jocuri de toate tipurile,
software pentru jocuri, contoare pentru jocuri,
servicii de procesare a datelor online.
36. Servicii financiare monetare legate de
pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii, taxe de
colectare și plată sau pariere, furnizarea de
informații financiare legate de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau servicii de pariuri,
informații, consiliere și asistență financiară în
legătură cu serviciile menționate anterior.
38. Furnizarea accesului la sisteme de rețele
cu utilizatori multipli care permit accesul la
informații și servicii de jocuri de noroc și pariuri
pe internet, în alte rețele globale sau prin
telefonie (inclusiv telefonie mobilă), flux de date
continuu (streaming) de televiziune și radio în
direct, serviciu video online, care oferă flux de
date (streaming) în direct de la evenimente
culturale, de divertisment și sportive, furnizarea
de servicii de chat room prin intermediul internetului, furnizarea de forumuri online.
41. Divertisment sub formă de jocuri și pariuri
furnizate online și prin intermediul telefonului
sau al internetului, coordonarea serviciilor de
pariuri online, servicii de jocuri pe internet
(care nu pot fi descărcate), servicii de jocuri,
și anume jocuri de noroc online, pariuri online
și exploatarea unui cazinou online, jocuri care
pot fi jucate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de jocuri electronice
și/sau jocuri de noroc, furnizare de jocuri
interactive, furnizare de jocuri interactive de
poker, bingo și jocuri de îndemânare și jocuri
de noroc, inclusiv formate de jocuri cu un
singur jucător și cu mai mulți jucători, servicii
de divertisment interactiv, educație, predare și
formare în legătură cu jocurile de divertisment,
jocurile de noroc, poker, bingo, pariuri, furnizarea
de jocuri de noroc, inclusiv poker și bingo, printre
altele, prin intermediul unui site web care permite
utilizatorilor să joace și să plaseze pariuri online,
furnizarea de informații în domeniul pariurilor și
jocurilor de noroc prin intermediul unui site web,
furnizarea de servicii de informare și consiliere în
legătură cu toate cele menționate anterior.
42. Programarea de software pentru pariuri și
jocuri de noroc, crearea și întreținerea de siteuri web, găzduirea de site-uri web, servicii

informatice în domeniul pariurilor și jocurilor
de noroc, furnizarea de software online, care
nu poate fi descărcat, software ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paasș), crearea,
dezvoltarea și menținerea unei platforme
software care permite utilizatorilor să se logheze
și să parieze online, servicii de consultanță,
consiliere și informare în legătură cu serviciile
menționate anterior.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06219
07/09/2022
IONUT-DECEBAL COTOFANA,
BD. METALURGIEI NR. 132, BL.
C1, SC. 1, ET. 4, AP. 59, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

NATURA LUI DECEBAL
(531)

Clasificare Viena:
23.03.03; 03.01.08; 03.07.16; 03.06.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bauturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
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publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate cu privire la produsele si serviciile
indicate in clasele 32, 33, 38, 41 si 43, publicitate
online cu privire la produsele si serviciile indicate
in clasele 32, 33, 38, 41 si 43, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, organizarea și administrarea afacerilor,
lucrari de birou, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri.
41. Producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de înregistrări audio și video
pe suporturi audio și video.
43. Furnizare de cazare temporară, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
hotelieră, rezervare pe internet de cazare
temporară.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06220
07/09/2022
CREATIVE DATA SRL, STR.
RACARI NR. 10, BL. 41, SC. B, ET.
5, AP. 86, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

LeadUpCentral We
motivate. You lead.
(531)

Clasificare Viena:
02.09.23; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Cursuri de dezvoltare personala, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, servicii de
consultanță cu privire la formarea angajaților,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de consultanță
privind educația și pregătirea profesională a
managerilor și a personalului, organizare de
cursuri prin metode de învățare programată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06221
07/09/2022
STEFAN - AVRAM CHERESCU,
BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.33,
SC.C, AP.16, JUDEȚ MEHEDINȚI,
ORSOVA, 225200, MEHEDINȚI,
ROMANIA

NANE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Filme cinematografice, expuse, compactdiscuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
filtre pentru utilizare în fotografie, ochelari
de protecţie pentru sporturi, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, discuri de pickup / discuri de înregistrare audio, măşti
de protecţie, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, huse pentru laptopuri, ochelari,
casete cu jocuri video, dvd playere, filtre pentru
utilizare în fotografie, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), discuri de pick-up / discuri
de înregistrare audio, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi de înregistrare
audio, huse pentru telefoanele inteligente,
discuri, magnetice.
10. Păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex).
11. Brichete pentru aprinderea gazului, brichete
cu gaz, brichete.

14. Aliaje

din metale preţioase, amulete
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
butoni de cămaşă, diamante, cercei, figurine din
metale preţioase/statuete din metale preţioase,
bijuterii, ceasuri.
16. Benzi desenate, postere.
18. Umbrele de soare, umbrele.
21. Căni.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip
boxeri, şepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, articole de acoperit capul pentru purtare,
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte de stradă - sa intreb ce e asta,
şosete, maieuri sport, ciorapi, tricouri cu mânecă
scurtă, pantaloni (am.), turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/ desuuri, veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, etichete din material textil, ghete,
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, slipuri de baie / pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), chiloţi tip boxeri, sutiene, rochii,
încălţăminte, mănuşi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de
damă / chiloţi pantalonaşi, eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, pantofi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă.
26. Șireturi pentru pantofi.
28. Jocuri, jucării de pluş, păpuşi marionete,
jucării umplute.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, facturare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de, bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descă, rcabilă şi
preînregistrată, publicitate exterioară.
41.
Închirierea
echipamentelor
audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de divertisment, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, organizarea de spectacole
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(servicii de impresar), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.
42. Design de arte grafice, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor (site-uri web), design de
cărți de vizită.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06222
07/09/2022
TURNAROUND ADVISORY SRL,
STR. ION BREZOIANU, NR. 23-25,,
BL. CORP B, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(511)

Let's put your
business back on track
TURNAROUND advisory
(531)

Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
24.17.20
(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
───────

M 2022 06224
07/09/2022
YELLOW FOOD SRL, STR.
CRIȘAN NR.40A, JUDETUL
CLUJ, GHERLA, 405300, CLUJ,
ROMANIA
OPREA I PATRICIA DIANACABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ȘI SERVICII, DESENE
ȘI MODELE INDUSTRIALE,
STR. DIMITRIE GUSTI NR.4-6,
CORP 1, AP.3A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

YELLOW YAMI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, plăcinte, lipii, făină şi preparate
din cereale, aluat, chifle, pesmet, crutoane,
sandvişuri, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
pizza, cornuri (produse de patiserie), pateuri,
tarte, quiche, dulciuri, turtă dulce, biscuiţi și
fursecuri, macarons, napolitane, vafe, torturi și
prăjituri, pudră de tort, cocă de tort, glazură
de tort, marțipan, bomboane, praline, fondante,
caramele, dropsuri, zahăr candel cristalizat,
creme pentru tort și prăjituri, clătite, mix pentru
clătite, baozi, burritos, tacos, tortillas, colţunaşi,
pelmeni, ravioli, gnocchi, macaroane, tăiţei,
noodles, spaghete, paste, budinci, bulgur, fulgi
de porumb, floricele de porumb, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, musli,
halva, nuga, pastă de migdale, semințe pentru
uz culinar, sosuri, sosuri și jeleuri de fructe,
golden syrup, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai
acestora, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao, orez, tapioca şi sago, ciocolată,
spume de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi și patiserie, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
băuturi pe bază de ciocolată, îngheţată, sorbeturi
şi alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, îndulcitori
naturali, glucoză pentru uz culinar, maltoză,
propolis, lăptişor de matcă, drojdie, praf de copt,
bicarbonat de sodiu pentru gătit, ferment, sare,
condiment, mirodenii, ierburi conservate, esenţe
și arome pentru produsele alimentare, preparate
aromatice alimentare, aditivi pentru uz culinar,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
───────

Erată

Referitor la depozitul M 2022/06136 din 05.09.2022, publicat pe data de 12.09.2022,
clasele de servicii corecte sunt:

Clasa 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; servicii de achiziție a ambalajelor,
ambalaje de unică folosință și a recipientelor de ambalare, din metal, nemetalice, plastic, sticlă; toate
serviciile menționate în legătură cu materiale reciclabile, deșeuri sau deșeuri nepericuloase.
Clasa 37: Recuperarea materialelor reciclabile sortate (servicii de restaurare); montare (instalare) de
sisteme de depozitare.
Clasa 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(transport), transport sau intermediere de
transport a ambalajelor, ambalaje de unică folosință și a recipientelor de ambalare, din metal,
nemetalice, plastic, sticlă; organizarea de călătorii.
Clasa 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 cu excepția
celei în scop publicitar; 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.

Erată

Referitor la depozitul M 2022/06137 din 05.09.2022, publicat pe data de 12.09.2022,
clasele de servicii corecte sunt:

Clasa 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; servicii de achiziție a ambalajelor,
ambalaje de unică folosință și a recipientelor de ambalare, din metal, nemetalice, plastic, sticlă; toate
serviciile menționate în legătură cu materiale reciclabile, deșeuri sau deșeuri nepericuloase.
Clasa 37: Recuperarea materialelor reciclabile sortate (servicii de restaurare); montare (instalare) de
sisteme de depozitare.
Clasa 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(transport), transport sau intermediere de
transport a ambalajelor, ambalaje de unică folosință și a recipientelor de ambalare, din metal,
nemetalice, plastic, sticlă; organizarea de călătorii.
Clasa 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 cu excepția
celei în scop publicitar; 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.

ERATĂ

Referitor la depozitul M 2022 05567, din 16.08.2022, publicat în data de
23.08.2022, dintr-o eroare materială, denumirea mărcii a fost publicată în mod eronat.
Denumirea corectă a mărcii este ILUSTRA.

