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Cereri Mărci publicate în 17/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
La Doi Pasi Extra

2 M 2022 05461 10/08/2022 MEDUSA HOTEL
INTERNATIONAL SRL

STEJARII ACADEMY

3 M 2022 05462 10/08/2022 I.F. MATCAS ST. ANATOLII Nasul si Finul

4 M 2022 05463 10/08/2022 MEDUSA HOTEL
INTERNATIONAL SRL

DRIVEN BY EXCELLENCE

5 M 2022 05464 10/08/2022 ROSERV GREEN ENERGY SRL RAFO

6 M 2022 05465 10/08/2022 ESSITY HYGIENE AND
HEALTH AKTIEBOLAG

FLEXISHEETS

7 M 2022 05466 10/08/2022 DENIDARI TRANS S.R.L. HANUL LUI MUJDEI din 2021

8 M 2022 05467 10/08/2022 TEODOR LĂMĂȘANU Totokita

9 M 2022 05468 10/08/2022 VULTURII VIOLEȚI SRL VULTURII VIOLEȚI

10 M 2022 05469 10/08/2022 EPOQUE RST S.R.L. PIATA DE TROC

11 M 2022 05470 10/08/2022 SIP THERMOVISION SRL THERMOVISION THERMAL
HEALTHCARE TECHNOLOGY

12 M 2022 05471 10/08/2022 FUNDAȚIA TIRIAC Tiriac Foundation Trophy

13 M 2022 05472 10/08/2022 GHEORGHE-VALERIU MATIUT
CSABA ZUCHIATHI

Weekend Warriors

14 M 2022 05473 10/08/2022 MAGAZIN DE IRIGATII SRL DEPOZITUL DE IRIGATII

15 M 2022 05474 10/08/2022 BANQUE BANORIENT FRANCE
SUCURSALA ROMÂNIA SA

BANORIENTRO

16 M 2022 05475 10/08/2022 SORIN VASILE POPESCU WWW.FCROMANIA.RO

17 M 2022 05476 10/08/2022 AUTOCARDO - SOLUȚII
INTEGRATE SRL

18 M 2022 05477 10/08/2022 ŞTEFAN -CĂTĂLIN STAN EVA SALON

19 M 2022 05479 10/08/2022 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV PUIUL VEGETARIAN DE LA
HOREZU

20 M 2022 05480 10/08/2022 SC DING COMMUNICATION
SRL

Flippy

21 M 2022 05481 10/08/2022 ARA PUBLIC OPINION S.R.L. ARA Public Opinion

22 M 2022 05482 10/08/2022 ARA PUBLIC OPINION S.R.L. ARA PUBLIC OPINION

23 M 2022 05483 10/08/2022 VERDINO GREEN FOODS SRL Verdino Planet

1 M 2022 05188 28/07/2022 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 05484 10/08/2022 ECO ROTARY ECO Rotary

25 M 2022 05485 10/08/2022 CAMELIA FADEL SAFLO

26 M 2022 05486 10/08/2022 NICOLETA-VIOLETA REGHINĂ
MARIA ADRIANA STAN
LAURA - MĂDĂLINA
MANOLACHE
OVIDIU - MARCEL TABARCEA
ANCA BEJENARIU
RĂZVAN-ILIE NISTOR
ANDREI-CĂTĂLIN FĂLCESCU

TÂRGU' LU' PEȘTE

27 M 2022 05487 10/08/2022 CAMELIA FADEL ENNI MARCO COLLECTION

28 M 2022 05488 10/08/2022 CAMELIA FADEL NANUȘKA

29 M 2022 05489 10/08/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

REBELS WITH A CAUSE

30 M 2022 05490 10/08/2022 MAC CAPITAL PROPERTIES Mac Capital PROPERTIES

31 M 2022 05491 10/08/2022 GHEORGHE MATIUT
CSABA ZUCHIATHI

Weekend Warriors

32 M 2022 05492 10/08/2022 KOFF DISTRIBUTION SRL TechSuit

33 M 2022 05493 10/08/2022 KOFF DISTRIBUTION koff.ro
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INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, METRO-
STRASSE 1, 40235 DÜSSELDORF,
GERMANIA, DÜSSELDORF,
GERMANIA

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

(540)

La Doi Pasi Extra

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

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

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

(210) M 2022 05188
(151) 28/07/2022
(732) MIP METRO GROUP
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pentru motoare, uleiuri și unsori industriale,
lubrifianți, lumânări, comerț cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu produse din sectorul
sănătății, preparate farmaceutice, produse
sanitare personale și articole de toaletă,
comerțul cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin intermediul canalelor de
teleshopping, în legătură cu mașini, uneltele
și bunurile din metale comune, articole de
construcții, articole de bricolaj și articole de
grădinărit, articole pentru hobby și articole pentru
artizanat, vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
produse electrice și electronice, suporturi de
înregistrări de sunet și suporturi de date,
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin internet
și/sau prin canale de teleshopping, în legătură
cu aparate de iluminat, de încălzire, de
gătit, de refrigerare, de uscare, de aerisire,
de curățare cu abur și de călcat cu abur,
instalații sanitare și accesorii sanitare, aparate
electrice și non-electrice de uz casnic sau de
bucătărie, vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu articole
de sticlă, ceramică, porțelan, articole de uz
casnic sau de bucătărie produse din metal
și plastic, recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, tacâmuri, seturi de oale și ustensile
de gătit, comerț cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/sau prin canale de teleshopping, în
legătură cu decorațiuni și materiale decorative,
și anume ornamente, decorațiuni sezoniere,
festive, de petrecere și tematice pentru obiecte,
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu sticlă pentru geamuri, ferestre,
mobilier de sufragerie, clădiri și suprafețe
de lucru, servicii de comerț cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu ghirlande, steaguri
și cearceafuri, vânzarea cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu vehiculele și accesorii pentru
vehicule, biciclete și accesorii pentru biciclete,
vehicule motorizate cu două roți și accesorii,
artificii, comețul cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/sau prin canale de teleshopping, în
legătură cu ceasornice și ceasuri/ceasuri de
mână și bijuterii, instrumente și aparate optice,
instrumente muzicale, vânzarea cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul internetului și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu tipărituri,
papetărie, articole de birou, genți și articole
de șelărie, comerțul cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/sau prin canale de teleshopping, în

legătură cu mobilier, mobilă, corturi, copertine,
prelate, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
textile, articole de acoperit capul, articole din
piele și imitații de piele, valize, genți, rucsacuri,
umbrele și umbrele de soare, vânzarea cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping
în legătură cu jucării, aparate de sport,
echipamente și accesorii sportive, comerțul cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse alimentare, fructe, legume
și băuturi, produse agricole, produse horticole
și produse forestiere, produse alimentare pentru
animale și accesorii pentru animale, plante,
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin internet
și/sau prin canale de teleshopping, de articole
pentru fumători, tutun produse de tutun și
alte stimulente naturale, și anume alcool,
cafea, ceai, ciocolată, zahăr și condimente,
precum și în legătură cu articole de uz
casnic, primirea, prelucrarea și gestionarea
comenzilor (funcții de birou), achiziții pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comenzi pentru terți
și gestionarea facturilor, facturare, desfășurarea
de programe de bonusare și de fidelizare,
fiind vorba de programe de fidelizare a
clienților în scopuri de marketing (incluse în
această clasă), publicitate, căutarea de clienți
și promovarea fidelizării clienților prin publicitate
prin poștă, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de materiale publicitare
și timp de publicitate în cadrul mediilor
de comunicație, închirierea de mașini și
echipamente de birou, închirierea de automate,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
consultanță și consiliere în afaceri, planificarea
și monitorizarea evoluțiilor afacerilor în ceea
ce privește aspectele organizatorice, planificare
(asistență) în domeniul managementului
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
în special pentru concepte de franciză,
servicii comerciale și servicii de informare a
consumatorilor, și anume licitații și servicii de
licitații, închirierea de automate, gestionarea
serviciilor pentru clienți, organizarea contactelor
de afaceri, furnizarea de servicii de cumpărături
din ușă în ușă, cu excepția serviciilor de
transport, servicii de evaluare comercială,
pregătirea de concursuri, consultanță și
informații de afaceri, servicii de import și export,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții
pentru alții, servicii de abonament, asistență în
probleme de afaceri, servicii de consultanță în
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domeniul managementului afacerilor și servicii
administrative, analiză economică, cercetare
și servicii de informare, servicii de comodat,
închiriere și leasing de bunuri în legătură cu
furnizarea serviciilor menționate mai sus, incluse
în această clasă, servicii de consiliere și de
informare referitoare la serviciile menționate mai
sus, servicii de cumpărare de bunuri.
36. Servicii financiare, în special birouri de
credit și emiterea de credite pentru comerțul
cu ridicata și cu amănuntul, finanțare pentru
închiriere-cumpărare cu plata în rate și și
aranjarea finanțării pentru închiriere-cumpărare
cu plata în rate, închiriere, brokeraj și leasing
imobiliare, servicii de brokeraj referitoare la
leasing, închirierea, brokerajul, leasingul de
bunuri imobiliare, servicii de asigurare, servicii
imobiliare, servicii de amanet, emiterea de valori
mobiliare și emiterea de carduri cadou preplătite,
servicii de custodie, tranzacții financiare,
monetare și bancare, strângere de fonduri și
sponsorizare, estimări financiare, închiriere și
leasing de bunuri în legătură cu furnizarea
serviciilor menționate mai sus, incluse în această
clasă, servicii de consiliere și de informare
referitoare la cele menționate mai sus.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
coletelor și/sau a bunurilor, colectarea și livrarea
coletelor și/sau a bunurilor, transportul coletelor
și/sau bunurilor cu vehicule, servicii de logistică
(incluse în această clasă), în special preluarea
comenzilor, depozitarea și transportul coletelor
și/sau mărfurilor, logistică contractuală, logistică
de achiziții, logistică de distribuție și logistică
de retur (gestionarea stocurilor), distribuția
petrolului sau a gazelor prin conducte, servicii de
parcare și de parcare a vehiculelor, acostarea
bărcilor și a navelor, contractarea, închirierea
și leasingul bunurilor în legătură cu furnizarea
serviciilor menționate anterior, incluse în această
clasă, consiliere și servicii de consiliere și
informare referitoare la serviciile menționate
anterior, incluse în această clasă, servicii de
livrare a comenzilor.
41. Educație, divertisment și sport, educație
și formare pentru comerțul cu amănuntul și
optimizarea afacerilor, publicarea de materiale
tipărite și în medii electronice, traducere,
interpretare, servicii de închiriere și leasing (fără
posibilitatea de cumpărare în rate sau prin
inchiriere) de bunuri în legătură cu prestarea
serviciilor menționate mai sus, servicii de
consiliere și de informare referitoare la serviciile
menționate mai sus, incluse în această clasă.

───────

(210) M 2022 05461
(151) 10/08/2022
(732) MEDUSA HOTEL

INTERNATIONAL SRL, STR.
JANDARMERIEI, NR.14A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

STEJARII ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 05.03.20;
29.01.02

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

clase:
35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
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informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii de
formare profesională, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, instruire
profesională, servicii sportive și de fitness,
consultanță în materie de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
servicii ale unui antrenor personal, educație
sportivă, organizarea de simpozioane pe teme
de educație, consultanță profesională referitoare
la educație, instruire în domeniul educației
fizice, furnizare de instalații de educație
fizică, organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, instruire în materie de educație fizică,
educație cu privire la sănătatea fizică.

───────

(210) M 2022 05462
(151) 10/08/2022
(732) I.F. MATCAS ST. ANATOLII,

STRADA ELIBERARII NR.2C,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900292,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Nasul si Finul

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

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate.

───────

(210) M 2022 05463
(151) 10/08/2022
(732) MEDUSA HOTEL

INTERNATIONAL SRL, STR.
JANDRAMERIEI, NR.14A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
DRIVEN BY EXCELLENCE

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

35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii de
formare profesională, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, instruire
profesională, servicii sportive și de fitness,
consultanță în materie de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
servicii ale unui antrenor personal, educație
sportivă, organizarea de simpozioane pe teme
de educație, consultanță profesională referitoare
la educație, instruire în domeniul educației
fizice, furnizare de instalații de educație
fizică, organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, instruire în materie de educație fizică,
educație cu privire la sănătatea fizică.

───────
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(210) M 2022 05464
(151) 10/08/2022
(732) ROSERV GREEN ENERGY SRL,

STRADA INDUSTRIILOR NR.3,
PLATFORMA INDUSTRIALA
- RAFINARIA RAFO ONESTI,
JUDETUL BACAU, ONESTI,
601123, BACĂU, ROMANIA

(540)

RAFO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 03.04.04

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

clase:
1. Aditivi detergenți pentru combustibili, aditivi
detergenți pentru ulei de motor, agenți de
degresare (nu de uz casnic), agenți chimici
antispumanți, detergenți de uz industrial,
detergenți utilizați în procesele de fabricație,
lichide folosite la curățare în timpul proceselor
de fabricare, solvenți de curățare folosiți la
procesele de fabricație, surfactanți folosiți în
compoziția detergenților, acizi grași de uz
industrial, acizi folosiți la decapare, acizi organici
de uz industrial, aditivi chimici, aditivi chimici
concentrați pentru carburanți, aditivi chimici
antigel pentru combustibili, aditivi chimici de
curățare a injectoarelor de carburant, aditivi
chimici destinați industriei, aditivi chimici folosiți
la fabricație, aditivi chimici folosiți la fabricarea
lubrifianților, aditivi chimici folosiți la întărirea
asfaltului, aditivi chimici folosiți în procesul

de producție a combustibililor, aditivi chimici
folosiți la întărirea betonului, aditivi chimici
la combustibilii pentru motoare, aditivi chimici
pentru carburanți, aditivi chimici pentru beton,
aditivi chimici pentru ciment, aditivi chimici
pentru intensificarea combustiei, aditivi chimici
pentru lichide de transmisie, aditivi chimici pentru
lubrifianți, aditivi chimici pentru motorină, aditivi
chimici pentru produse petroliere, aditivi chimici
pentru uleiul de motor, aditivi chimici pentru
tratamentele combustibilului, aditivi pentru
benzină, aditivi pentru creșterea cifrei cetanice al
motorinei, aditivi pentru creșterea cifrei octanice
al benzinei, aditivi dispersanți pentru benzine,
aditivi de detergent pentru grăsimi, aditivi de
detergent pentru lubrifianți, aditivi combustibili
de benzină pe bază de acizi grași, aditivi
combustibili de motorină pe bază de acizi
grași, aditivi pentru beton, aditivi chimici pentru
uleiuri industriale, adsorbanți chimici pentru
îndepărtarea impurităților din combustibil, agenți
amelioratori ai cifrei cetanice la combustibilii
pentru motoare diesel, agenți chimici de
degresare folosiți în procesele de fabricație,
agenți chimici pentru captarea și stocarea
dioxidului de carbon, agenți de absorbție
carbonați pentru purificarea gazelor, agenți de
absorbție carbonați pentru purificarea lichidelor,
agenți de absorbție carbonați pentru separarea
gazelor, agenți de absorbție carbonați pentru
separarea lichidelor, agenți de curățare chimici
folosiți în procesele de fabricare industriale,
agenți de dispersie a petrolului, agenți de răcire
pentru mașini, agenți de răcire pentru motoare,
agenți de purificare pentru compuși chimici
organici, agenți de răcire pentru motoare de
vehicule, agenți de răcire pentru radiatoarele
vehiculelor, agenți de spălare în cadrul unui
proces de fabricație, agenți de separare
(substanțe chimice), agenți de stabilizare pentru
solvenți, agenți de spălare pentru sisteme de
răcire, agenți de spălare pentru radiatoarele
automobilelor, agenți pentru degresare în cadrul
unui proces de fabricație, agenți împotriva
formării parafinei pentru motorină, agenți pentru
prevenirea recongelării, alcool etilic, alcool
folosit în scopuri industriale, alcool metilic,
alcool terț-butilic pentru uz industrial, antigel
pentru sistemul de răcire al vehiculelor, antigel
pentru radiatoare de vehicule, catalizatori
de cracare utilizați în industria petrolului,
catalizatori folosiți în industria de prelucrarea
petrolului, catalizatori de cracare utilizați în
industria de rafinare a țițeiului, catalizatori
folosiți la rafinarea hidrocarburilor, catalizatori
pentru îmbunătățirea combustiei, comburanți
(aditivi chimici pentru carburanți), produse pentru
economisirea combustibilului, ulei de transmisie,
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dispersanți pentru uleiuri, surfactanți folosiți la
conservarea betonului, surfactanți folosiți la
conservarea suprafețelor podelelor, surfactanți
folosiți la protejarea betonului, surfactanți
folosiți la protejarea suprafețelor podelelor,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, substanțe tensioactive,
substanțe pentru îndepărtarea uleiului folosite
în procesele de fabricație, substanțe pentru
îndepărtarea grăsimilor, folosite în procesele
industriale, substanțe pentru purificarea fluidelor,
substanțe chimice folosite în procesul de
fabricație, substanțe chimice folosite ca aditivi
pentru bitum, substanțe chimice derivate din
țiței, substanțe chimice folosite ca aditivi
pentru asfalt, substanțe chimice folosite ca
aditivi pentru grăsimi lubrifiante industriale,
substanțe chimice folosite ca aditivi pentru
uleiuri lubrifiante industriale, substanțe anti
înghețare, substanțe adăugate altor substanțe
pentru a le modifica volumul, viscozitatea sau
elasticitatea (extendere) (preparate chimice),
solvenți pentru vopsele, solvenți pentru utilizare
industrială folosiți în operații de fabricare,
solvenți de degresare folosiți în procesele
de fabricație, solvenți folosiți la curățarea
mașinilor în timpul proceselor de fabricație,
solvenți folosiți în procese de fabricație, solvenți
folosiți în procesele de fabricație industrială,
solvenți pentru curățare industrială în timpul
proceselor de fabricație, solvenți pentru curățare
în timpul operațiilor de fabricație, produse
pentru decontaminarea combustibililor, produse
de dejivrare, produse de întărire pentru beton,
produse chimice utilizate ca aditivi pentru
procesare în industria petrochimică, produse
chimice sub formă de aditivi pentru ciment,
produse chimice utilizate în industria de
rafinare a petrolului, produse chimice utilizate
în industria petrochimică, produse chimice
derivate din petrol, preparate chimice utilizate
sub formă de solvenți, preparate chimice
pentru impregnare în beton, pentru rezistență
împotriva intemperiilor, preparate chimice pentru
topirea zăpezii și gheții, preparate chimice
folosite ca aditivi pentru carburanți pentru
îmbunătățirea combustiei, preparate chimice
pentru asistare la pornirea motoarelor cu
combustie internă, preparate chimice folosite
ca aditivi pentru carburanți pentru combaterea
poluării, preparate antifierbere pentru agenții
de răcire ai motoarelor, lignină, lichide
anticongelante, lichide antigel pentru parbrize,
lichide de răcire pentru radiatoarele vehiculelor,
eter etilic, etilenă, eter-alcooli.
4. Aditivi (nechimici) pentru produsele petroliere,
aditivi (nechimici) pentru combustibili pentru
a preveni depunerile din camera de

combustie, aditivi (nechimici) pentru acceleratori
de combustie, aditivi concentrați (nechimici)
pentru carburanți, aditivi de combustibili
pentru inhibarea depunerilor de cenușă
în aparatele de ardere cu combustibili
fosili, aditivi petrochimici pentru benzină,
preparate pentru îmbunătățirea combustiei
combustibililor fosili, aditivi antigel (nechimici)
pentru combustibili, acceleratori de ardere
(produse petroliere), acceleratori de combustie
(uleiuri), alcool (combustibil), alcool metilic,
benzină (combustibil), benzină industrială,
benzină cu cifră octanică mare, biocombustibil,
carburanți pentru vehicule cu motor, combustibil
cu metanol, cocs, cocs de petrol, cocs
de petrol pentru utilizare drept combustibili,
combustibil de motor pentru automobile,
combustibil pentru aeronave, combustibili,
combustibil pentru nave, combustibili din țiței
(petrol brut), combustibili fosili, combustibili
gazoși, combustibili lichizi, combustibili pe bază
de hidrocarburi, combustibili pentru avioane,
gaz butan folosit drept combustibil pentru uz
casnic, gaz butan utilizat drept combustibil, gaz
combustibil, gaz petrol lichefiat, gaz îmbuteliat,
gaz propan, gaze petroliere lichefiate, hidrogen
(combustibil), materiale combustibile, produse
combustibile, propan pentru utilizare drept
combustibil, spirt denaturat, uleiuri combustibile,
uleiuri minerale pentru motor, alcooluri metilice
pentru combustibili (alcool denaturat pentru
combustibili), petrol brut sau rafinat, țiței,
aditivi nechimici pentru uleiuri de transmisie,
aditivi nechimici pentru uleiuri de motor, aditivi
nechimici pentru uleiuri de cutii de viteze, aditivi
nechimici pentru lubrifianți, aditivi (nechimici)
pentru fluide hidraulice, aditivi nechimici pentru
uleiuri, lubrifianți, lubrifianți universali, uleiuri
de lubrifiere pentru motoare de autovehicule,
uleiuri minerale, energie electrică din energie
solară, energie electrică din surse regenerabile,
aditivi, nechimici, potriviți combustibilului pentru
motoare, combustibil cu o bază alcoolică,
lubrifianți pentru motoare de automobil, lubrifianți
pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți de
origine agricolă, motorină, etanol (combustibil),
combustibil biomasă, motorină / ulei combustibil,
păcură, biodiesel, combustibili biodiesel.
39. Antrepozit vamal, antrepozitare vamală,
antrepozitare vamală de mărfuri, depozitare
de energie și combustibili, depozitare
de combustibil lichid, depozitare de
combustibili gazoși, depozitare de produse
în tranzit, depozitarea mărfurilor, informații
în domeniul depozitării, închiriere de spații
pentru depozitare, organizarea depozitării
combustibililor, servicii de antrepozitare, servicii
de antrepozitare a mărfurilor destinate
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comerțului, stocarea energiei electrice, transport
și depozitare, transport și depozitare
de bunuri, servicii de transport rutier
de mărfuri, furnizare energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
livrare de combustibil, organizarea distribuirii
de combustibili, organizarea transportului
combustibililor, organizarea transportului de
hidrocarburi, servicii de distribuție de carburant.

───────

(210) M 2022 05465
(151) 10/08/2022
(732) ESSITY HYGIENE AND HEALTH

AKTIEBOLAG, SE-405 03,
GÖTEBORG, SUEDIA

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

(540)
FLEXISHEETS

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

3. Hârtie igienică umedă, batiste îmbibate în
lichid, lavete impregnate cu preparate de
curățare, săpunuri, produse pentru curățare,
prosoape impregnate cu loțiuni cosmetice, vată
din celuloză pentru uz cosmetic, dischete din
bumbac pentru uz cosmetic, produse pentru
îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru uz
cosmetic, bețișoare din bumbac pentru uz
cosmetic, șervețele impregnate cu preparate
cosmetice pentru machiaj și îngrijire.
16. Hârtie igienică, șervețele din hârtie sau din
celuloză, șervete de masă, din hârtie sau din
celuloză, șervețele de curățare machiaj, facială și
prosoape, role din hârtie sau din celuloză, pentru
bucătărie, șervețele pentru față.

───────

(210) M 2022 05466
(151) 10/08/2022
(732) DENIDARI TRANS S.R.L., SAT

PANACI, NR.2, CAMERA 2,
JUDETUL SUCEAVA, PANACI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

HANUL LUI MUJDEI din 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.01;
26.11.03; 03.04.14; 29.01.13

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

clase:
41. Servicii de agrement.
43. Servicii de cazare temporara, servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii oferite de
hoteluri, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de pensiuni, servicii de cazare turistica si
de vacanta.

───────
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(210) M 2022 05467
(151) 10/08/2022
(732) TEODOR LĂMĂȘANU, STR.

ȘTEFAN TOMȘA NR. 1A, SAT
RĂDĂȘENI, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA RĂDĂȘENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Totokita

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.08; 02.03.23;
26.01.03

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

6. Instalații metalice pentru parcarea bicicletelor,
sticle (recipiente metalice) pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, material de construcții
din metal, panouri de construcții din metal,
construcții din metal, butoaie metalice, lanțuri
metalice, coșuri de fum metalice, agățători
metalice pentru îmbrăcăminte, containere
metalice pentru gaz comprimat sau lichefiat,
containere metalice pentru combustibil lichid,
trambuline metalice pentru sărituri, uși metalice,
grătare metalice, canistre pentru combustibil
din metal, scări metalice, încuietori metalice,
duze metalice, tambure metalice, nemecanice
pentru furtunuri flexibile, tije metalice pentru
lipire și sudare, învelitori metalice pentru
acoperișuri, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, șuruburi
metalice, silozuri metalice, opritoare metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice.
9. Acumulatori, electrici, antene, alcoolmetre,
corpuri de iluminat (electricitate), camere
video, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
conectori, electrici, contoare / aparate de

măsură, detectoare, zgărzi electronice pentru
dresarea animalelor, chingi tip ham ajutătoare
la ridicat greutăți, aparate și echipamente
pentru salvarea vieții, aparate de măsurat,
cântare, ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului), ochelari de soare, căști pentru sudori,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor iradierii și incendiilor, măști de
protecție respiratorie pentru purificarea aerului,
aparate de măsurare a presiunii, mănuși de
protecție împotriva accidentelor.
11. Aparate si instalații de încălzire prin
pardoseală, aparate de încălzire, instalații
de filtrare a aerului, instalații pentru baie /
instalații sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / mașini de gătit, vase
de expansiune pentru instalațiile de încălzire
centralizată, arzătoare pe gaz, mașini de
făcut înghețată, umidificatoare, mașini de gătit
(cuptoare), brichete pentru lumânări, brichete
pentru aprinderea gazului, brichete din ceramică
folosite la grătare (neinflamabile), brichete
piezoelectrice (altele decât pentru fumători),
brichete piroforice, altele decât cele pentru
fumători, aparate și instalații de iluminat,
frigidere, sterilizatoare, aparate de filtrare a apei,
colectoare termice solare (încălzire), accesorii
de reglare pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), hote de aerisire, congelatoare,
rezervoare de apă sub presiune.
18. Genți pentru camping, genți, cutii din piele
sau carton imitație de piele, îmbrăcăminte pentru
animale, zgărzi pentru animale, hamuri pentru
animale, botnițe, portofele, port-bebe, poșete,
rucsacuri / genți de spate, ghiozdane școlare /
genți pentru școală, umbrele, bastoane.

───────

(210) M 2022 05468
(151) 10/08/2022
(732) VULTURII VIOLEȚI SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII
NR. 117B, BL. D5B, MEZANIN,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
VULTURII VIOLEȚI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 05469
(151) 10/08/2022
(732) EPOQUE RST S.R.L., STR. MATEI

BASARAB 34, BL.112, SC. B, AP.
4, JUDEȚUL VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)
PIATA DE TROC

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

35. Afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți.

───────

(210) M 2022 05470
(151) 10/08/2022
(732) SIP THERMOVISION SRL, STR.

ZARII NR. 9, BUCURESTI, 050461,
ROMANIA

(540)

THERMOVISION THERMAL
HEALTHCARE TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena:
26.11.11; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
deschis, mov, roz, turcoaz

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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.

───────
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(210) M 2022 05471
(151) 10/08/2022
(732) FUNDAȚIA TIRIAC, SOS.

NORDULUI NR. 24-26, ETAJ
3, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Tiriac Foundation Trophy

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

35. Marketing pentru evenimente, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate online.
41. Organizare de turnee de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de tenis,
divertisment de tipul turneelor de tenis,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
furnizarea de informatii legate de evenimente
sportive, angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanță).

───────

(210) M 2022 05472
(151) 10/08/2022
(732) GHEORGHE-VALERIU MATIUT,

STR. PACII NR. 35, JUDEȚUL
ARAD, SEBIS, ARAD, ROMANIA
CSABA ZUCHIATHI, STR. STEFAN
CEL MARE NR. 67A, BL. D10, AP.
3, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
Weekend Warriors

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

41. Instruire, divertisment, furnizare de spații în
aer liber pentru jocuri de paintball, furnizare de
spații pentru jocuri de paintball, activitați sportive
și culturale.

───────

(210) M 2022 05473
(151) 10/08/2022
(732) MAGAZIN DE IRIGATII SRL,

DRUMUL VALEA DOFTANEI,
NR. 121-125, DEMISOL, AP.
3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DEPOZITUL DE IRIGATII

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.03; 07.01.14

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru,
verde

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
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și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
șt izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2022 05474
(151) 10/08/2022
(732) BANQUE BANORIENT FRANCE

SUCURSALA ROMÂNIA SA, B-
DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3, ET. S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BANORIENTRO

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

9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienț ilor să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
gestionarea tranzacțiilor financiare, software de
calculator pentru crearea de modele financiare,
terminale pentru plăți electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
terminale pentru carduri de credit, terminale
pentru puncte de vânzare, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu card
de credit, terminale pentru puncte de desfacere.

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine
de plată, planificare financiară, servicii de
comert financiar și schimb valutar, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
tranzacții și transferuri financiare, servicii de
plată, servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiții), furnizare
de opțiuni multiple de plăți prin intermediul
terminalelor electronice operate de clienți
disponibile la punctele de vânzare cu amănuntul,
procesare de plăți electronice, procesarea de
tranzacții cu card de debit pentru terți, realizare
de tranzacții financiare, servicii cu privire la
cardurile de credit și de numerar, servicii de
plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare, garanție bancară ipotecară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de asigurare, servicii de evaluare,
servicii imobiliare, servicii de depunere în casete
valorice.

───────

(210) M 2022 05475
(151) 10/08/2022
(732) SORIN VASILE POPESCU,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU, NR. 9, ET. 1, AP. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010772,
ROMANIA

(540)
WWW.FCROMANIA.RO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizarea de competitii
de fotbal, organizarea de competitii cu minge,
organizare competitii de atletism, administrare
(organizare) de competiții.

───────

(210) M 2022 05476
(151) 10/08/2022
(732) AUTOCARDO - SOLUȚII

INTEGRATE SRL, STR. CIPRIAN
PORUMBESCU, NR. 12, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

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

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

30. Drajeuri romboidale (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, bezele moi (produse de cofetărie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din fructe, drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse

de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie sub
formă de tablete, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie pe
bază de făină, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de migdale, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de mentă, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de patiserie,
produse de patiserie proaspete, produse
de patiserie vieneză, produse de patiserie
congelate, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), amestecuri de patiserie,
rulouri (produse de patiserie), pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu fructe, scoici de patiserie pentru
monaka, produse de patiserie conținând crème,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie umplute cu fructe,
fulgi de patiserie de unt de arahide, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie din făină de cartofi, produse de
patiserie pe bază de portocale, produse de
patiserie din legume și carne, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând legume și
pește, produse de patiserie cu umpluturi de
fructe, produse de patiserie cu semințe de
mac, produse de patiserie conținând legume
și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de cofetărie cu gheață, drajeuri (produse de
cofetărie nemedicinale), chipsuri de cofetărie
pentru copt, produse de cofetărie cu înghețată,
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produse de cofetărie învelite în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
prăjituri, preparate pentru prăjituri, prăjitură cu
migdale, prăjitură de malt, prăjituri cu căpșuni,
prăjituri pentru ceai, arome pentru prăjituri, aluat
pentru prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjitură
din melasă, prăjituri cu cremă, glazură pentru
prăjituri, glazuri pentru prăjituri, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu migdale, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri mici cu ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjiturele din aluat prăjit,
prăjiturele tip acadea, praf pentru prepararea
prăjiturilor, prăjituri cu blat pufos congelate,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri, prăjituri
din aluat prăjit (karintoh), gustări tip prăjitură din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
pe bază de înghețată, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, prăjitură din drojdie de bere,
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
din ovăz pentru consum uman, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, prăjitură de orez
în formă de semilună (songpyeon), umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, produse de patiserie daneze
din foitaj, pișcoturi (prăjituri), prăjituri cu fructe,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de brutărie,
amestecuri pentru produse de brutărie, umpluturi
din ciocolată pentru produse de brutărie, pâine,
pâine indiană, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
prăjitură cu pâine, sopapillas (pâine prăjită), aluat
de pâine, pâine fără gluten, pâine pita, pâine
crocantă, pâine integrala, pâine prăjită, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine semicoaptă,
pâine proaspătă, pâine multicereale, biscuiți din
pâine, batoane de pâine, hamburgeri în pâine,
pâine cu umplutură, pâine și chifle, pesmet din
pâine, pâine prăjită (biscuiți), pâine de malt,
pâine nan (indiană), amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, pâine cu usturoi, pâine
de secară, pâine cu stafide, pâine umplută cu
fructe, pâine făcută cu drojdie, pâine aromată cu
condimente, rulouri de pâine umplute, lipii pentru
sandvișuri (pâine), pâine coaptă în prealabil,
rulouri de pâine daneză, cremă de ciocolată
pentru pâine, pâine cu semințe de soia, pâine
sub formă de bastoane, pâine nedospită în foi
subțiri, preparat de pâine cu malt, pâine cu

bicarbonat de sodiu, pâine cu fasole roșie dulce,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, gustări care
constau în principal din pâine, amestecuri pe
bază de pâine pentru umpluturi, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, pateuri
(patiserie), amestecuri pentru pâine integrală.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu berea.
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2022 05477
(151) 10/08/2022
(732) ŞTEFAN -CĂTĂLIN STAN, STR.

LEHLIU, NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

EVA SALON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
26.11.12; 26.01.01; 24.17.08

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de frumuseţe,
servicii oferite de 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 05479
(151) 10/08/2022
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII, NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL.
LACUL TEI, NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
20392, ROMANIA

(540)

PUIUL VEGETARIAN
DE LA HOREZU

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24

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

clase:
29. Păsări de curte (carne), carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2022 05480
(151) 10/08/2022
(732) SC DING COMMUNICATION

SRL, STR. GREFIERULUI 2,
JUDETUL DOLJ, DOBRIDOR,
DOLJ, ROMANIA

(540)
Flippy

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 05481
(151) 10/08/2022
(732) ARA PUBLIC OPINION S.R.L.,

SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 70E, CAMERA
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ARA Public Opinion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.02

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

clase:
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.

───────

(210) M 2022 05482
(151) 10/08/2022
(732) ARA PUBLIC OPINION S.R.L.,

SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 70E, CAMERA
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ARA PUBLIC OPINION

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

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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/08/2022

(210) M 2022 05483
(151) 10/08/2022
(732) VERDINO GREEN FOODS

SRL, DN1, KM 392+600, COM.
GALDA DE JOS, JUDETUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Verdino Planet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

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

clase:
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
43. Pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de fast
food la pachet, servicii de restaurante fast-food.

───────

(210) M 2022 05484
(151) 10/08/2022
(732) ECO ROTARY, STRADA

ZĂVOIULUI, NR. 68B, JUDETUL
NEAMT, COMUNA DUMBRAVA
ROȘIE, SAT DUMBRAVA ROȘIE,
NEAMȚ, 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)

ECO Rotary

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.01.03; 05.03.13

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

clase:
7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, dispozitive
de epurare a apelor uzate, echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, pompe,
compresoare și suflante, instalații de pompare,
sisteme de stații de pompare, mașini de drenaj.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații pentru
purificare, desalinizare și climatizarea apei, statii
de epurare, instalații de epurare a apei reziduale,
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instalații industriale de tratare, fose septice
de uz casnic si industrial, rezervoare de apă,
distribuitoare de apă, aparate pentru alimentarea
cu apă potabilă, filtre pentru aparatură de
alimentare cu apă, filtre pentru apa potabilă,
aparate pentru captarea apei, filtre pentru
apă reziduală, aparat decantor pentru deșeuri,
aparate pentru filtrarea apei, bazine de limpezire
pentru apă, separatoare grasimi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata in legatura cu mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, dispozitive de epurare a apelor uzate,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, pompe, compresoare și suflante,
instalații de pompare, sisteme de stații de
pompare, mașini de drenaj, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, statii de epurare, instalații de
epurare a apei reziduale, instalații industriale de
tratare, fose septice de uz casnic si industrial,
rezervoare de apă, distribuitoare de apă, aparate
pentru alimentarea cu apă potabilă, filtre pentru
aparatură de alimentare cu apă, filtre pentru
apa potabilă, aparate pentru captarea apei, filtre
pentru apă reziduală, aparat decantor pentru
deșeuri, aparate pentru filtrarea apei, bazine de
limpezire pentru apă, separatoare grasimi.
37. Instalare, curățare, reparare și întreținere,
instalare, ȋntreținere și reparații de stații de
epurare a apei, instalare, pompare și curățare
de fose septice, instalare de câmpuri de drenaj
pentru fose septice, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în fosele septice.
40. Tratamentul și transformarea materialelor,
tratarea și epurarea apei, condiționarea și
purificarea aerului și a apei, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, închirieri de echipamente pentru
epurarea apei.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
proiectare și planificare tehnică de instalații de
epurare a apei.

───────

(210) M 2022 05485
(151) 10/08/2022
(732) CAMELIA FADEL, STR. PASARANI

NR. 61 A, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SAFLO

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

9. Rame pentru ochelari de vedere, lentile
pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, și ochelari de soare.
35. Publicitate, servicii de comert online,
cu amanuntul, ridicata pentru rame
ochelari,gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/08/2022

(210) M 2022 05486
(151) 10/08/2022
(732) NICOLETA-VIOLETA REGHINĂ,

STR. BRAŞOV, BL. UX 5, AP 10,
JUDETUL SATU MARE, MUN.
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA
MARIA ADRIANA STAN, STR.
DETUNATA, NR. 6, BL. D2A, AP.
16, JUDETUL ALBA, MUN. ALBA
IULIA, 025511, ALBA, ROMANIA
LAURA - MĂDĂLINA
MANOLACHE, STR. IZVOARE, NR
153, JUDETUL PRAHOVA, MUN.
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA
OVIDIU - MARCEL TABARCEA,
STR. BUCOVINA, NR 1A,
JUDETUL BOTOSANI, MUN.
BOTOSANI, 025511, BOTOȘANI,
ROMANIA
ANCA BEJENARIU, STR.
PRIMAVERII, NR 30, SC. C, ET. 2.
AP. 9, JUDETUL BOTOSANI, MUN.
BOTOSANI, 025511, BOTOȘANI,
ROMANIA
RĂZVAN-ILIE NISTOR, STR.
AXENTE SEVER, BL. 6, SC. A, ET.
4, AP. 12, JUDETUL ALBA, MUN.
AIUD, 025511, ALBA, ROMANIA
ANDREI-CĂTĂLIN FĂLCESCU,
STR. SONDELOR, NR 62 T, ET. 4,
AP. 48, JUDETUL PRAHOVA, MUN.
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, BUCURESTI, 022511,
ROMANIA

(540)

TÂRGU' LU' PEȘTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.01

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

clase:
29. Pește preparat, pește sărat, pește prelucrat,
pește afumat, pește uscat, pește marinat, pește
conservat, pește congelat, pește gătit, pastă de
pește, conserve de pește, pește în conserve, file
de pește, crochete de pește, extracte de peste,
pește la borcan, pește gătit și congelat, alimente
refrigerate din pește, icre de peste, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, batoane de
pește file, pește (conservat) (în conserve), pește
(produse alimentare din-), produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, mâncăruri din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
pește, fructe de mare preparate, fructe de mare
uscate, fructe de mare congelate, melci de
mare felii, fructe de mare gătite, produse din
fructe de mare, fructe de mare în conserve,
conserve de fructe de mare, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, icre
preparate pentru consum uman, mâncăruri pe
bază de pește, produs tartinabil pe bază de
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, produs tartinabil pe bază de pește afumat,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produs
tartinabil pe bază de fructe de mare, fructe de
mare care nu sunt vii, geluri din pește.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu peste, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din peste, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu peste viu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu icre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește, fructe de
mare și moluște, vii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare
și moluște, congelate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare
și moluște, conservate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește afumat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește
conservat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creveţi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu caviar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu crustacea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu homari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu languste, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu peste, servicii
de vanzare cu ridicata in legatura cu peste viu,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
icre, servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu pește, fructe de mare și moluște, vii, servicii
de vanzare cu ridicata in legatura cu pește,
fructe de mare și moluște, congelate, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu pește afumat,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
pește conservat, servicii de vanzare cu ridicata
in legatura cu pește, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu creveţi, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu caviar, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu crustacea,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu homari, servicii de vanzare cu ridicata in
legatura cu languste, marketing comercial (în
afară de comercializare), servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
închiriere de standuri de vânzare, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de produse, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale vii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în

legătură cu produse alimentare, organizare de
târguri comerciale în scopuri publicitare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare și coordonare de
târguri de afaceri, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri comerciale și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare și coordonare de târguri comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu ridicata, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
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comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de vânzare prin licitații online prin
internet.

───────

(210) M 2022 05487
(151) 10/08/2022
(732) CAMELIA FADEL, STR. PASARANI

NR. 61A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ENNI MARCO COLLECTION

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

9. Rame pentru ochelari de vedere, lentile
pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare și ochelari de soare.
35. Publicitate, servicii de comert online, cu
amanuntul, ridicata pentru rame ochelari,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05488
(151) 10/08/2022
(732) CAMELIA FADEL, STR. PASARANI

NR. 61A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NANUȘKA

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

9. Rame pentru ochelari de vedere, lentile
pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, și ochelari de soare.
35. Publicitate, servicii de comert online,
cu amanuntul, ridicata pentru rame
ochelari,gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05489
(151) 10/08/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)
REBELS WITH A CAUSE

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────
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(210) M 2022 05490
(151) 10/08/2022
(732) MAC CAPITAL PROPERTIES,

STR. MOECIU 3A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 077190, ROMANIA

(540)

Mac Capital PROPERTIES

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.07; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #004b89, HEX #07bce5, HEX
#002c49), albastru deschis (HEX
#037fb4),

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

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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05491
(151) 10/08/2022
(732) GHEORGHE MATIUT, STR. PĂCII

NR. 35, JUD. BISTRIȚA NĂSĂUD,
SEBIS, 315700, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
CSABA ZUCHIATHI, STR. STEFAN
CEL MARE NR. 67A, BL. D10, AP.
3, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Weekend Warriors

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
furnizare de spații pentru jocuri de paintball,

furnizare de spații în aer liber pentru jocuri de
paintball.

───────

(210) M 2022 05492
(151) 10/08/2022
(732) KOFF DISTRIBUTION SRL,

STR. OXIGENULUI NR 2J, SAT
CALDARARU, JUD. ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
TechSuit

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

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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/08/2022

(210) M 2022 05493
(151) 10/08/2022
(732) KOFF DISTRIBUTION, STRADA

OXIGENULUI, NR. 2J, SAT
CALDARARU, JUD. ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
koff.ro

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

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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────


