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Cereri Mărci publicate în 17/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 08088

(151)
09/11/2022

(732)
WOLF BROTHERS CINEMA

TRIO TANGO

2 M 2022 08109

10/11/2022

ATO & AIDA SRL

HOME A&A TEXTILE

3 M 2022 08110

10/11/2022

ATO & AIDA SRL

HOME A&A TEXTILE

4 M 2022 08111

10/11/2022

SYSNETIC PRO GROUP SRL

VOTEAZA ONLINE

5 M 2022 08112

10/11/2022

SOLINA ROMANIA SRL

GUSTICUS

6 M 2022 08113

10/11/2022

S.C. MILLENIUM TAXI 2000 RO TAXI 2000
S.R.L.

7 M 2022 08114

10/11/2022

SOLINA ROMANIA SRL

GUSTOSO

8 M 2022 08115

10/11/2022

COSTIN SORIN DOGIOIU

atoll

9 M 2022 08116

10/11/2022

ALEXANDRU MIHAI POPA

FitFi

10 M 2022 08117

10/11/2022

NATIMITAS SRL

AK ASTAKA

11 M 2022 08118

10/11/2022

RADICAL SOLUTIONS S.R.L.

RADICAL

12 M 2022 08119

10/11/2022

WOOLVER NATURAL SRL

WOOLVER THE NATURAL
CHOICE

13 M 2022 08120

10/11/2022

ANDREI LUNGU

PURRINGTERS

14 M 2022 08121

10/11/2022

UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ

ROMANIAN-AMERICAN
KINDERGARTEN

15 M 2022 08122

10/11/2022

UNIVERISTATEA ROMÂNOAMERICANĂ

GRĂDINIȚA ROMÂNOAMERICANĂ

16 M 2022 08123

10/11/2022

SC GERAICO PROD COM

abour

17 M 2022 08124

10/11/2022

NOSTALGIC SRL

CRAMA VIISOARA Zestrea
Miresei

18 M 2022 08125

10/11/2022

DHINGRA LAURA GABRIELA

CASIANI

19 M 2022 08126

10/11/2022

ANDREI DASCALESCU

PLANETA PETRILA

20 M 2022 08127

10/11/2022

NOSTALGIC SRL

CRAMA VIISOARA Din dragoste
pentru vin

21 M 2022 08128

10/11/2022

RAZVAN ALEXANDRU
CERNATOIU

Micul Vip

22 M 2022 08129

10/11/2022

ALEXANDRA PAUL

LUX AND THE CITY

23 M 2022 08131

10/11/2022

OANA-MIHAELA CHIOSEA
SILVIU-MARIAN CHIOSEA

Taci si-nghite!

24 M 2022 08132

10/11/2022

FLOREA GRUP S.R.L.

GRAND URBAN

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2022 08134

(151)
10/11/2022

(732)
FLOREA GRUP SRL

26 M 2022 08135

10/11/2022

MIHAI ZAHARIA MUNTEANU

27 M 2022 08136

10/11/2022

SINGLE LEVEL MARKETING
SRL

AH ATELIERUL DE HALATE

28 M 2022 08137

10/11/2022

FUNDAȚIA THE INSTITUTE/
INSTITUTUL

INTERNETICS

29 M 2022 08138

10/11/2022

MINDSETFULL MEDIA LTD

EXAMEN DE SUCCES

30 M 2022 08139

10/11/2022

SCOT GUARD SRL

SCOT GUARD

31 M 2022 08140

10/11/2022

SORINA-DANIELA PEIA

UNIVERSALL BLOUSE

32 M 2022 08141

10/11/2022

SCORPIONUL ROSU
SECURITY SRL

SCORPIONUL ROSU
SECURITY

33 M 2022 08143

10/11/2022

MIHAI ZAHARIA MUNTEANU

34 M 2022 08145

10/11/2022

ONUL GUARD

ONUL GUARD

35 M 2022 08146

10/11/2022

VIPERA GUARD

VIPERA GUARD

36 M 2022 08147

10/11/2022

MIHAI ZAHARIA MUNTEANU

captura

37 M 2022 08148

10/11/2022

CLINICA DR. MARIUTA SRL

Clinicile Dr. Măriuța

38 M 2022 08149

10/11/2022

MIHAI ZAHARIA MUNTEANU

captura

39 M 2022 08151

10/11/2022

CORNELIU POPESCU

Festivalul de muzică Balade de
primăvară

40 M 2022 08152

10/11/2022

ANTOANETA-ZORINA ENESCU Canal Zorina Enescu 10

41 M 2022 08154

10/11/2022

N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

MATEI GUSTUL GARANTAT

42 M 2022 08155

10/11/2022

HAPPY SHOP CONCEPT SRL

Happy Coffee

43 M 2022 08156

10/11/2022

OLISO APART HUFF SRL

Anam Cara To infinity and
beyond

3

(540)
Grila Petra
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08088
09/11/2022
WOLF BROTHERS CINEMA, STR.
SOLD PETRE TINA NR. 2, BL. 9B,
SC. A, ET. 3, AP. 22, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TRIO TANGO

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08110
10/11/2022
ATO & AIDA SRL, INTRAREA
SECTORULUI, NR. 10, CORP C2,
AP. 1, SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08109
10/11/2022
ATO & AIDA SRL, INTRAREA
SECTORULUI NR. 10, CORP C2,
AP. 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

HOME A&A TEXTILE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
───────

HOME A&A TEXTILE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Vanzare textile lenjerie pat, vanzare textile
lenjerie pat,paturi
35. Servicii de vânzare de lenjerie de pat textilă,
servicii de vânzare de textile, lenjerie pat, paturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08111
10/11/2022
SYSNETIC PRO GROUP SRL,
CALEA UNIRII, NR. 198, JUDETUL
PRAHOVA, BOLDESTI SCAENI,
105300, PRAHOVA, ROMANIA

VOTEAZA ONLINE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
42. Proiectare, creare și programare de pagini
web, proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea și
stocarea de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru baze de date electronice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08112
10/11/2022
SOLINA ROMANIA SRL, CALEA
CIUGUDULUI, NR.7, JUDETUL
ALBA, ALBA-IULIA, 510382, ALBA,
ROMANIA

GUSTICUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08113
10/11/2022
S.C. MILLENIUM TAXI 2000 RO
S.R.L., STR. MITROPOLITUL
IOSIF, NR. 57, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

TAXI 2000
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Taxi (servicii de -), servicii de taxi,
organizarea transportului cu taxiul, transport
de călători în taxi, transport în taxi pentru
persoanele aflate în scaun cu rotile, furnizare
de servicii de rezervare de taxiuri prin
aplicații mobile, transport, transport și livrare
de bunuri, transportul pasagerilor, servicii de
salvare, recuperare și remorcare, logistică de
transport, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice și excursii, brokeraj de aeronave charter,
coordonare de tururi turistice, coordonarea
organizării de călătorii individuale și de grup,
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croaziere cu vase de agrement, croaziere pe
vase de agrement, călătorii (rezervări pentru
-), furnizare de transport de pasageri pe apă,
furnizare de transport de pasageri pe cale
aeriană, furnizare de transport de pasageri
pe cale terestră, furnizare de transport rutier
pentru vârstnici, furnizarea de bilete care
permit deținătorilor să călătorească, localizare
și urmărire de persoane în scopuri de
transport, organizare de călătorii de afaceri,
organizare de călătorii cu avionul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
în străinătate, organizare de călătorii în
străinătate în scopuri culturale, organizare de
călătorii și croaziere, însoțirea de călători,
însoțirea pacienților în timpul transportului,
organizarea transportului de pasageri cu
vapoare, organizarea transportului de pasageri
pe mare, organizarea transportului pasagerilor
cu mașina, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, organizarea transportului
până la și de la hotel, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de excursii și
croaziere, organizare de expediții, organizare
de rute turistice, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, organizare
de servicii de însoțire a călătorilor, organizare
de tururi, organizare de zboruri, organizare
transportului aerian, feroviar și maritim de
pasageri, organizare și intermediere de călătorii,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizarea de croaziere, organizarea de
călătorii, organizarea de excursii, organizarea de
transport pe perioada vacanței, organizarea de
tururi cu autobuzul, organizarea transportului de
pasageri cu trenul, organizarea transportului de
pasageri cu elicoptere, organizarea transportului
de pasageri cu avionul, servicii de ghid turistic,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
servicii de croaziere, servicii de consultare a
orarelor de călătorie, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de
check-in pentru pasageri în regim preferențial,
servicii de agenții de voiaj pentru călătorii
cu omnibuzul, servicii de asistență la sol
privind îndrumarea pasagerilor, servicii de
agenție privind organizarea transportului de
persoane, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, prestare de servicii
de transport pentru persoanele în vârstă sau
cu handicap (servicii caritabile), planificarea
călătoriilor, servicii de transport rutier pentru
persoane, servicii de închirieri de mașini cu
șofer, servicii de transport pentru persoanele cu
handicap, servicii de transport de pasageri pe
cale terestră, servicii de transport de pasageri
cu autocarul, servicii de transport cu nave de

croazieră, servicii de transport cu microbuzul,
servicii de transport cu autocarul, servicii de
transport cu autobuzul, servicii de transport
colectiv pentru publicul general, servicii de
transport al pasagerilor între zonele de parcare
din aeroport și aeroport, servicii de rezervări
pentru călătorii, servicii de rezervare pentru
călătorii și transport, servicii de planificare de
itinerarii, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, servicii de limuzine,
șoferi (servicii de -), transport feroviar de
persoane, transport de persoane și de produse
pe cale terestră, aeriană și maritimă, transport
de persoane cu sisteme feroviare pentru tranzitul
urban rapid, transport de pasageri în vehicule
cu șofer, transport de pasageri cu autovehicule,
transport de pasageri cu automobilul, transport
de pasageri cu autocarul, transport de pacienţi,
transport de călători, servicii pentru organizarea
transportului de călători, servicii de transport
și excursii pentru persoanele cu handicap,
transportul pasagerilor cu minibuzul, transport
terestru de persoane, transport terestru de
călători, transport rutier de pasageri, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
autotransport, servicii de camionaj, colectare,
transport și livrare de produse, depozitare
și livrare de bunuri, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de apă
îmbuteliată către locuințe și birouri, ridicare
și livrare de colete și produse, mutarea
mobilierului, mutarea mobilierului de uz casnic,
manipulare (transport) de gunoi, servicii de
mutare industriale (transport), servicii de mutări
internaționale, servicii de manevrare și transport
de mărfuri, servicii de livrare a mărfurilor,
servicii de expediere de marfă, servicii de
curierat pentru transportul de marfă, transport
de animale, servicii de transporturi rutiere,
servicii de transport rutier, servicii de transport
cu automobile, servicii de mutări (servicii de
demenajări), transport de mărfuri, transportare
de mărfuri, transport terestru de mărfuri.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/11/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08114
10/11/2022
SOLINA ROMANIA SRL, CALEA
CIUGUDULUI, NR.7, JUDETUL
ALBA, ALBA-IULIA, 510382, ALBA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08115
10/11/2022
COSTIN SORIN DOGIOIU, STR.
VISARION NR. 18, CORP A, SC.
4, AP. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

GUSTOSO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

atoll
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.13.25
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#3d8b8b), alb (HEX #fffffd)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități educative, servicii de divertisment,
activități culturale, organizarea de spectacole,
furnizarea facilităților de recreere.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de cafenea, servicii
de catering.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08116
10/11/2022
ALEXANDRU MIHAI POPA,
STR. FOISORULUI 122-124,
BUCURESTI, 031176, ROMANIA

FitFi

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicații software, descărcabile, software

interactiv, software biometric, software social,
software
educational,
aplicații
software
descărcabile, software pentru planificare,
simulatoare electronice pentru antrenamente
sportive (aparate didactice pe bază de software
și hardware de calculator).
35. Servicii de publicitate, servicii de promovare,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți.
38. Servicii de mesagerie, servicii de
comunicare online.
39. Servicii de distribuție.
41. Servicii sportive, servicii de instruire,
servicii de educare sportivă, servicii de
pregătire sportivă, servicii educaționale pe
calculator, servicii de educație sportivă, servicii
de antrenamente fizice, servicii de educație
fizică, antrenamente sportive, activități sportive,
pregătire sportivă, educație sportivă, servicii de
sport și fitness, organizare de activități sportive și
competiții sportive, cursuri de pregătire sportivă,
organizare de antrenamente de sport, activități
sportive și de recreere, servicii sportive și de
fitness, servicii educative în domeniul sportului,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, supervizare și arbitraj în evenimente
sportive, furnizarea de informații cu privire la
educația sportivă, organizare de evenimente
și competiții sportive, cursuri de pregătire
în activități sportive, servicii de informare în
domeniul sportului, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, organizare de
cursuri de instruire legate de sport, servicii
educaționale și de instruire referitoare la sport.
42. Servicii it, servicii de măsurători, programare
de software educativ.
44. Servicii de dietetică, servicii de fizioterapie,
servicii prestate de dieteticieni, servicii de
medicină sportivă, servicii chiropractice pentru
adulți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08117
10/11/2022
NATIMITAS SRL, STR. IULIU
MANIU NR. 42, AP. 13, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400095, CLUJ,
ROMANIA

AK ASTAKA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08118
10/11/2022
RADICAL SOLUTIONS S.R.L.,
STR. ARISTOTEL PAPPIA NR.
40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RADICAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Baterii pentru laptopuri, încărcătoare pentru
laptopuri
35. Servicii de comerț online și offline cu baterii
pentru laptopuri și încărcătoare pentru laptopuri
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08119
10/11/2022
WOOLVER NATURAL SRL, STR.
DOBRICI NR. 66, SECTOR 2,
BUCURESTI , 022806, ROMANIA

(591)

Culori revendicate:crem (Pantone
155c), gri (Pantone 7545c, Pantone
7542c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole de
acoperit fața (articole de îmbrăcăminte), nu
pentru scopuri medicale sau sanitare, articole
de purtat pe cap pentru copii, căciuli tip
cagulă, articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici, bluze,
cămăși din materiale țesute, ciorapi, colanți,
colanți de lână, costume de bebeluși, fuste, geci,
gulere, haine pentru copii, hanorace, hanorace
cu glugă, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete cu două fețe, jachete,
pantaloni, pantaloni scurți, pantaloni pentru copii
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08120
10/11/2022
ANDREI LUNGU, STR.CAMIL
PETRESCU NR. 3D, ET. 1, AP.105,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PURRINGTERS
WOOLVER THE
NATURAL CHOICE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.19; 29.01.13

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
26.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
Culori revendicate:galben, negru,
albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Servicii financiare în legătură cu monede

digitale, tranzacții financiare prin blockchain,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, emitere de bonuri
valorice, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, organizare de tranzacții
financiare, servicii de tranzacții financiare online,
procesarea operațiunilor de plată pe internet,
servicii de portofel electronic (servicii de plăți),
schimburi financiare de criptomonede, transfer
electronic de criptoactive
42. Minare de criptomonede, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, gazduire de continut digital,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
stocare de date folosind tehnologia blockchain,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, servicii interactive
de găzduire care permit utilizatorului să publice
și să distribuie propriile sale conținuturi și imagini
online, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
găzduirea de platforme de tranzacții pe internet,
blockchain ca serviciu (BaaS), furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08121
10/11/2022
UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMANIAN-AMERICAN
KINDERGARTEN

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.12; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor fizice ale copiilor,
servicii de divertisment pentru copii, organizarea
de cursuri de dans pentru copii, organizarea de
cursuri de muzică pentru copii, organizarea de
cursuri de desen pentru copii, pregătire pentru
copii în activități de aventură, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, activități didactice
de educare, formare și instruire în grădiniță,
creșă, școală și afterschool, predarea de limbi
străine, activități de divertisment sau educative
desfășurate în natură.
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43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare si mancare), servicii
de grădinițe pentru copii (cazare si mancare),
servicii de creșe de copii, servicii de tip
rezidențial pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08122
10/11/2022
UNIVERISTATEA ROMÂNOAMERICANĂ, BD. EXPOZIȚIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

cursuri de desen pentru copii, pregătire pentru
copii în activități de aventură, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, activități didactice
de educare, formare și instruire în grădiniță,
creșă, școală și afterschool, predarea de limbi
străine, activități de divertisment sau educative
desfășurate în natură.
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare si mancare), servicii
de grădinițe pentru copii (cazare si mancare),
servicii de creșe de copii, servicii de tip
rezidențial pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

GRĂDINIȚA ROMÂNOAMERICANĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.12;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor fizice ale copiilor,
servicii de divertisment pentru copii, organizarea
de cursuri de dans pentru copii, organizarea de
cursuri de muzică pentru copii, organizarea de

M 2022 08123
10/11/2022
SC GERAICO PROD COM, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
30B, JUD. HUNEDOARA, HAȚEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

abour
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 10.01.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 08124
10/11/2022
NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA
CEL BĂTRÂN NR. 84, BL. MF1,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
900658, CONSTANȚA, ROMANIA

CRAMA VIISOARA
Zestrea Miresei

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08125
10/11/2022
DHINGRA LAURA GABRIELA,
STR. DANTELEI NR. 90A, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

CASIANI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os,corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08126
10/11/2022
ANDREI DASCALESCU, ALEEA
PLAIULUI, NR.10, BL.B1, SC.C, ET.
3, AP.56, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

PLANETA PETRILA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice(cu exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 08127
10/11/2022
NOSTALGIC SRL, STR MIRCEA
CEL BATRAN, NR 84, BL.
MF 1, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900658,
CONSTANȚA, ROMANIA

CRAMA VIISOARA Din
dragoste pentru vin

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi
alcoolice(cu
exceptia
berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08128
10/11/2022
RAZVAN ALEXANDRU
CERNATOIU, STR.UNIRII, NR.116,
JUDET GORJ, TARGU JIU, 210146,
GORJ, ROMANIA

Micul Vip
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08129
10/11/2022
ALEXANDRA PAUL, STR
GRIGORE MOISIL, NR 4, AP 32,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

LUX AND THE CITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor
și serviciilor, negociere de contracte privind

achiziția și vânzarea de produse pentru terti,
obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii pentru terti, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, organizare
şi susţinere de evenimente comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare electronică a comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de import,
servicii de achiziții pentru terti, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor de machiaj, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanta in management
de cumparare, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
încheierea de contracte de cumpărare și
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vânzare de mărfuri, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, furnizarea informații
privind clasamentul vânzărilor de produse,
furnizareade informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08131
10/11/2022
OANA-MIHAELA CHIOSEA,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
57, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
SILVIU-MARIAN CHIOSEA, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 57, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

Taci si-nghite!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de brutărie, pâine proaspătă, pâine
integrală, pâine multicereale, batoane de pâine,
biscuiți din pâine, pâine semicoaptă, pâine fără
gluten, pizza fără gluten, produse de brutărie fără
gluten.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
transport de alimente, ambalare de alimente.
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii oferite
de restaurant și bar, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurante fast-food,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering pentru restaurante fast-food

cu autoservire, servicii oferite defast-fooduri,
servicii de fast food la pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08132
10/11/2022
FLOREA GRUP S.R.L., BLVD.
HOREA, NR.2, JUDET ALBA, ALBA
IULIA, 510013, ALBA, ROMANIA

GRAND URBAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Beton, pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, pavaje și placări ceramice,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice, dale
pentru pardoseala nemetalice, dale nemetalice,
dale de piatră, dale din marmură, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale nemetalice
pentru construcții, dale și plăci din piatră
naturală, construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, construcții civile,
construcții rutiere, construcții subterane,
construcție de clădiri, construcția de clădiri,
construcție de case, construcție de poduri,
construcție de autostrăzi, construcție de
magazine, construcții de terase, construcție
de pardoseli, consultații pentru construcții,
construcție de proprietăți, servicii de amenajări
peisagistice cu materiale inerte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08134
10/11/2022
FLOREA GRUP SRL, B-DUL
HOREA NR. 2, JUDEȚ ALBA, ALBA
IULIA, 510127, ALBA, ROMANIA

Grila Petra

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj,
pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, plăci pentru pavaje,
blocuri de pavaj luminoase, pavaje și placări
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ceramice, blocuri de pavaj din beton, blocuri
de pavaj luminoase, nemetalice, dale din beton
pentru pavajul șoselelor, blocuri de pavaj
realizate din materiale nemetalice, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, dale,
pentru pardoseală, nemetalice.
37. Servicii de construcții, construcții civile,
construcție de clădiri, construcția de clădiri,
construcție de case, construcție de poduri,
construcție de șosele, construcții de terase,
construcții de șosele, lucrări de construcție,
construcție de birouri, amenajare teritorială
pentru construcții, amenajare de terenuri
(construcții), amenajarea spațiilor comerciale.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2022 08136
10/11/2022
SINGLE LEVEL MARKETING
SRL, STR. MOȘOAIA, NR.
45A, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51 ET. 1
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 08135
10/11/2022
MIHAI ZAHARIA MUNTEANU,
STR VASILE CARLOVA NR. 4,
BUCURESTI, ROMANIA

AH ATELIERUL DE HALATE
(531)

(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Conținut media înregistrat sau descărcabil.
───────

Clasificare Viena:
14.07.20; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
25. Articole de imbracaminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de incaltaminte,
uniforme, halate pentru asistente medicale.
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,
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servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a îmbrăcămintei,
articolelor pentru acoperirea capului și
încălțămintei pentru personal medical și pacienți,
îmbrăcămintei, articolelor pentru acoperirea
capului și încălțămintei, susținătoarelor și
suporturilor de uz medical, articolelor de
imbracaminte, articolelor pentru acoperirea
capului, articolelor de incaltaminte, uniformelor,
halatelor pentru asistente medicale pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08137
10/11/2022
FUNDAȚIA THE INSTITUTE/
INSTITUTUL, STR. GRIGORE
COBĂLCESCU NR. 50, SUBSOL,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

INTERNETICS
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.04.05; 26.11.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing pe internet, organizare de licitații
pe internet, publicitate pentru terți pe internet,
difuzarea publicității pe internet pentru terți,
vânzări prin licitații disponibile pe internet, servicii
de publicitate, kimizate prin internet, servicii

de publicitate furnizate pe internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, organizare și coordonare de licitații pe
internet, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, servicii de consultanță în
domeniul marketingului pe internet, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, furnizare de
informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, publicitate online, servicii de comenzi
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii online
de prelucrare de date, servicii de publicitate
și marketing online, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, realizare
de sondaje online de cercetare în domeniul
administrării afacerilor, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop- urilor online,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, promovarea desenelor altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, coordonare
de evenimente comerciale, realizarea de
evenimente comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și susținere de evenimente comerciale,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare de evenimente în
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scopuri comerciale și publicitare, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de ași asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, servicii publicitare și de promovare,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de ași asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizare de târguri comerciale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de întâlniri
de afaceri, organizarea și coordonarea de
licitații, organizare de prezentări cu scop
comercial, organizare și coordonare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expuneri în scop
de afaceri, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, organizare și coordonare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare de
expoziții de artă în scopuri comerciale sau

publicitare, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare.
36. Servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, colectare de fonduri, coordonarea
strângerilor de fonduri, servicii de fonduri
de binefacere, colectare de fonduri de
binefacere, organizare de colecte de fonduri,
strângere de fonduri în scopuri comemorative,
coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, strângere de fonduri de binefacere
în vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
finanțare de proiecte: organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, organizare de
finanțări pentru proiecte sportive, culturale
și de divertisment, finanțarea proiectelor de
dezvoltare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
servicii de strângere de fonduri în scopuri
politice, coordonarea activităților de strângere
de fonduri în scopuri comerciale, servicii de
strângere de fonduri prin site-uri de finanțare
participativă, strângere de fonduri de binefacere
în vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de strângere de fonduri în scopuri
caritabile prin organizarea și realizarea de gale.
41. Realizarea de concursuri pe internet,
organizare de concursuri pe internet, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de muzică în format digital
de pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin intermediul intemetului, servicii
de jocuri electronice furnizate prin intermediul
internetului, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii în domeniul jocurilor
electronice și competiții organizate prin internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
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calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de jocuri interactive pe calculator
cu jucători multipli, prin internet și rețele de
comunicații electronice, furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, instruire în tehnici
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii de instruire în
abilități de comunicare, furnizare de instruire
în materie de tehnici de comunicare, servicii
de educație pentru comunicarea de metode
de predare referitoare la procesarea datelor,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții artistice, administrare (organizare)
de competiții, organizare de competiții
recreative, organizare de jocuri și competiții,
organizare și coordonare de competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizarea de competiții în scopuri culturale,
organizare de jocuri, competiții și concursuri cu
întrebări, organizare și coordonare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
organizare de seminarii educative, organizare
de expoziții educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, organizarea de simpozioane
pe teme de educație, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de seminarii cu scop educativ,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare și conducere de
conferințe educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, organizarea de expoziții
cu scopuri educative, servicii de prezentare
în scopuri educative, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de conferințe
cu scopuri educative, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri în domeniul educație sau
divertisment, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, planificare de seminare în scopuri
educaționale, organizare de spectacole în
scopuri educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, organizarea de

evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere de formare, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
organizarea de ateliere de lucru, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, organizare
de ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, organizare de
webinare, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
instruire pentru adulți, educație și instruire,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, servicii educative și
de instruire, formare în domeniul publicității,
organizarea de seminarii în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08138
10/11/2022
MINDSETFULL MEDIA LTD,
1 FRONGMORE AVENUE, PO
BOX 60, 1 FLAT 60, LONDRA,
HE, HEREFORDSHIRE, MAREA
BRITANIE

EXAMEN DE SUCCES
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(531)

Clasificare Viena:
09.07.22; 05.03.11; 20.07.01; 01.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți, hârtie, tipărituri, articole de papetărie,
materiale educative.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu cărți, hârtie, tipărituri, articole
de papetărie și materiale educative.
41. Educație, servicii educaționale, evenimente,
activități culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08140
10/11/2022
SORINA-DANIELA PEIA, STR.
NEGRU VODA NR. 52B, JUDEȚ
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51 ET. 1 AP.
4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 08139
10/11/2022
SCOT GUARD SRL, STR.
BRUTARIEI NR. 87A, COM.
GHEORGHE DOJA, SAT
GHEORGHE DOJA, JUDEȚ
IALOMIȚA , GHEORGHE DOJA,
IALOMIȚA, ROMANIA

SCOT GUARD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
paza, servicii de paza pe timp de noapte, servicii
de garda de corp.
───────

UNIVERSALL BLOUSE
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 02.01.01; 02.03.02; 01.07.03;
01.03.20; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
manșoane
(îmbrăcăminte),
jachete
(îmbrăcăminte),
fulare
(îmbrăcăminte),
combinezoare
(îmbrăcăminte),
glugi
(îmbrăcăminte),
blănuri
(îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte brodate, cămăși purtate
peste îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
din piele, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), body-uri (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru dormit,
corsete (articole de îmbrăcăminte), părți de
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îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru costume de baie (părți de articole de
îmbrăcăminte).

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

(511)

M 2022 08143
10/11/2022
MIHAI ZAHARIA MUNTEANU,
STR VASILE CARLOVA 4, BL A6,
SC 1, ET 4, AP 54, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2022 08141
10/11/2022
SCORPIONUL ROSU SECURITY
SRL, STR. BRUTARIEI NR.87A,
JUD. IALOMITA, GHEORGHE
DOJA, IALOMIȚA, ROMANIA

SCORPIONUL
ROSU SECURITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de paza, servicii de paza pe timp
de noapte, servicii de garda de corp ,servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor
───────
(531)

Clasificare Viena:
16.03.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Conținut media, descărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08145
10/11/2022
ONUL GUARD, STR. BRUTARIEI
NR.87A, JUD. IALOMITA ,
GHEORGHE DOJA , IALOMIȚA,
ROMANIA

ONUL GUARD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08146
10/11/2022
VIPERA GUARD, STR. BRUTARIEI
NR.87A, JUD. IALOMITA,
GHEORGHE DOJA, IALOMIȚA,
ROMANIA

VIPERA GUARD

(210)
(151)
(732)

(740)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.
───────

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

(540)

M 2022 08147
10/11/2022
MIHAI ZAHARIA MUNTEANU,
STR VASILE CARLOVA 4, BL A6,
SC 1, ET 4, AP 54, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

http://api.osim.ro/video/60/85/60858.mp4

(511)

Clasificare Viena:
16.03.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Conținut media, descărcabil.

Clinicile Dr. Măriuța

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Servicii de tehnician dentar
44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de analize medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
de igienă orală, stomatologie, stomatologie
estetică, servicii de igienă dentară
───────

captura
(531)

M 2022 08148
10/11/2022
CLINICA DR. MARIUTA SRL,
PIATA 22 DECEMBRIE NR.
7, BL. 7, SC. A, AP. 70, JUD.
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2022 08149
10/11/2022
MIHAI ZAHARIA MUNTEANU,
STR. VASILE CARLOVA 4, BL. A6,
SC. 1, ET. 4, AP. 54, BUCURESTI,
ROMANIA

captura

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Conținut media, descarcabil.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2022 08151
10/11/2022
CORNELIU POPESCU, STR.
MIHAIL SADOVEANU NR. 13, BL.
B38, SC. C, ET. 4, AP. 9, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Festivalul de muzică
Balade de primăvară

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, prezentare de reprezentații
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, activităţi
culturale, servicii culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, producție de spectacole
muzicale, concerte de muzică în direct,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole în direct,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre

divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizarea de
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08152
10/11/2022
ANTOANETA-ZORINA ENESCU,
SAT PUCHENII MOȘNENI NR.
365, JUDETUL PRAHOVA, COM.
PUCHENII MOȘNENI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Canal Zorina Enescu 10
(531)

Clasificare Viena:
02.01.23; 26.11.01; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.04
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(591)
(511)

Culori revendicate:albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Difuzare video, transmisii video, servicii de
transmisie video, transmisie video prin rețele
digitale, transmitere video interactivă în rețele
digitale, transmitere de date video pe internet,
servicii de difuzare video, audio și tv, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, difuzare de material audio și
video pe internet, furnizarea accesului la un
portal de video-sharing, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, conținut creat de utilizatori, conținut
audio și de informații, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, servicii ale studiourilor de
televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, educație,
instruire, divertisment, activitați culturale, servicii
educative și de instruire, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare electronică de texte
și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii de divertisment audio, producție de
înregistrări audio, editare de înregistrări audio,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de materiale de divertisment audio, furnizare de

conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcasturi, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, proiectarea filmelor, editare de
film, producții de film, altele decât filmele
publicitare, proiecție de filme video, regizare
de filme, alta decât de filme publicitare,
montaj de filme cinematografice, producție de
filme cinematografice, producție de filme pentru
televiziune, servicii de producție de filme, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de efecte speciale pentru filme,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii educative în arta cinematografiei,
producție de clipuri grafice cinematografice,
servicii în producția de filme de animație,
servicii de studio pentru înregistrarea filmelor
cinematografice, servicii în producția de filme
cinematografice și telefilme, servicii de editare
audio și video, producție de programe
radiofonice și de televiziune, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
pregătire și producție de programe de radio și
televiziune.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/11/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08154
10/11/2022
N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L., BD. THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, 03, ROMANIA
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HAPPY SHOP CONCEPT SRL,
PARALUTELOR NR. 7, BLOC P22,
SC. 3, ET. 2, AP. 31, SECTOR 6,
BUCURESTI, 050851, ROMANIA

MATEI GUSTUL GARANTAT
(531)

Clasificare Viena:
02.01.04; 02.05.03; 02.05.04; 26.01.01;
26.01.14; 26.04.04; 20.05.15; 27.05.01;
29.01.15
(591) Culori revendicate:negru (Pantone 412
C), galben, maro, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Happy Coffee
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 26.02.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai.
43. Servicii de alimentatie publica.
───────
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OLISO APART HUFF SRL, STR.
GHEORGHE BARIȚIU NR. 1,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

Anam Cara To
infinity and beyond
(531)

Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de acoperire a capului (voaluri),
articole de acoperit fața (articole de
îmbrăcăminte), nu pentru scopuri medicale
sau sanitare, articole de îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, articole de îmbrăcăminte din

mătase, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de purtat pe cap
pentru copii, articole din piele care servesc la
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole purtate în jurul gâtului, articole
vestimentare pentru bărbați, halate de baie,
slip bărbătesc de baie, bandane, banderole
pentru cap, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, batiste de buzunar,
bentițe antitranspirante, bentițe antitranspirante
pentru cap, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
și manșete absorbante, bikini, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler înalt, bluze cu guler pe gât, bluze de
corp, bluze de trening, bluze pentru gravide,
bluze scurte, bluzițe de noapte, bluzițe pentru
bebeluși, boa (eșarfe din pene), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri din plasă, bodyuri (lenjerie de corp), body-uri purtate de
dansatori, bolerouri, bonete, bonete (articole
care servesc la acoperirea capului), bonete de
noapte, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
brâie (îmbrăcăminte), brâie pentru smoching,
brâuri (imbrăcăminte), bretele pentru bărbați,
bretele pentru imbracaminte, bretele pentru
sutiene (piese vestimentare), broboade (articole
de îmbrăcăminte), burka, burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), burtiere
(lenjerie de corp), burtiere tip chilot, bustiere,
căciuli de blană artificială, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, camasi cu maneca lunga, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de noapte, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din fibre de
ramie, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși pentru gravide,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, cămăși și
furouri, camizole, camizole de noapte, cape
și pelerine, capoate, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), centuri de piele, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile, centuri din piele sintetică,
chador, chiloței pentru bebeluși, chiloți de damă,
chiloți pentru femei, chiloți tanga, chimonouri,
chimonouri lungi (nagagi), ciorapi, ciorapi 3/4,
ciorapi antiperspiranți, ciorapi până la genunchi
cu bandă elastică, ciorapi trei-sferturi, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), clini pentru bodyuri purtate de dansatori (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi de pantofi
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
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ciorapi (părți de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru colanți (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), clinuri pentru
subraț (părți de articole de îmbrăcăminte),
colanți, colanți cu bretele, colanți de lână,
combinezoane, combinezoane de protecție,
combinezoane (lenjerie de corp), combinezoane
pentru bebeluși, combinezoare (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit, confecții, corsaje, corsete
(articole de îmbrăcăminte), corsete (lenjerie de
corp), corsete pentru talie, costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie, costume
de baie (galanterie), costume de baie întregi,
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru bărbați și femei, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de bebeluși, cravate de mătase,
crinoline, curele (accesorii vestimentare), curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele din
piele (îmbrăcăminte), curelușe pentru fixarea
ciorapilor bărbătești, egări, egări (pantaloni),
eșarfă tubulară, eșarfe, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe de cașmir, eșarfe de
mătase, eșarfe de purtat pe umeri, eșarfe de
pus pe cap, eșarfe pentru bărbați, eșarfe pentru
cap, eșarfe pentru gât, espadrile, eșarfe pentru
gât (fulare), etolă din blană sintetică, etole
(blănuri), extensii pentru sutien, fesuri, flanele,
flanele de lână, fracuri, fular tip manșon, fulare
(eșarfe pentru gât), fulare (îmbrăcăminte), fulare
tubulare, furouri (articole de îmbrăcăminte),
fuste, fuste plisate, haine de casă, haine de
iarnă, haine de lucru, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru băieți, haine de stradă pentru copii,
haine de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru fete, haine din denim (jachete, pardesie
etc.), haine din lână, haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii, haine
și jachete de blană, haine tricotate, halate,
halate de baie, halate de baie cu glugă, halate
de casă, halate de plajă, halate pentru botez,
halate pentru gravide, hanorace, hanorace
cu glugă, hanorace sport, helănci, hijaburi,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din latex,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din piele
pentru motocicliști, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigație, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în

aer liber, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, impermeabile,
îmrăcăminte cu protecția contra vântului,
încălzitor de găt, indispensabili, izmene, jachete,
jachete cămașă, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete de antrenament, jachete de
blană, jachete de călărie, jachete de lucru cu
întăritură impermeabilă la umeri, jachete de
motociclism, jachete de safari, jachete de seară,
jachete de stradă, jachete de tenis, jachete
de trening, jachete de vânătoare, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete din piele de
antilopă, jachete din piele de oaie, jachete din
polar, jachete din tricot, jachete (îmbrăcăminte),
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
în carouri de genul celor purtate de tăietori
de lemne, jachete lungi, jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), jartiere de mireasă, jeanși
denim, jersee, jerseuri (îmbrăcăminte), jerseuri
pentru volei-bal, jiletci, jobene, jupoane, jupoane
scurte, khimaruri, kilturi (fuste scoțiene din
tartan), lavaliere, lenjerie de corp, lenjerie de
corp antiperspirantă, lenjerie de corp lungă,
lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie de corp
termică, lenjerie de damă, lenjerie funcțională,
lenjerie intimă, lenjerie intimă antiperspirantă,
lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, lenjerie intimă și de noapte, lenjerie
intimă sudorifugă, lenjerie intimă tip boxer,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie lungă, lenjerie
pentru gravide, livrele, maiouri, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri de alergare, maiouri
de corp, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, maiouri pentru sport, manșete
(îmbrăcăminte), manșoane de blană, manșoane
(îmbrăcăminte), mantale, mantale de ploaie,
mantii de blană, mantile, mantouri, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), mănuși cu un deget
pentru snowboard, mănuși de camuflaj, mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană,
mănuși lungi fără deget, mănuși până la cot
fără degete (îmbrăcăminte), mănuși pentru
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costume impermeabile, mănuși tricotate, măști
de față (articole de modă), măști de față
(îmbrăcăminte), măști pentru dormit, măști
pentru ochi, mitene (îmbrăcăminte), mitre
(pălării), muu muu (rochii hawaiiene largi, cu
modele multicolore), neglijeuri, pălării, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de hârtie
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie pentru bucătari
șefi, pălării de hârtie pentru infirmiere, pălării de
modă, pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de
soare, pălării din blană, pălării din hârtie folosite
ca articole vestimentare, pălării din lână, pălării
fascinator, pălării fedora, pălării mici, pălării
pentru femei, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), pălărioare de soare, paltoane,
paltoane cu umplutură din puf, pantalonași
bufanți cu volane (de noapte), pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni, pantaloni bufanți până la genunchi,
pantaloni bufanți scurți, pantaloni capri, pantaloni
cargo, pantaloni chino, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni
corsar, pantaloni de antrenament, pantaloni de
călărie, pantaloni de catifea cord, pantaloni
de corp, pantaloni de drumeție, pantaloni
de golf, pantaloni de jogging, pantaloni de
jogging (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
de ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
ploaie, pantaloni de protecție, pantaloni de
purtat pe deasupra, pantaloni de relaxare,
pantaloni de schi, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni din piele, pantaloni
ecosez, pantaloni foarte scurți, pantaloni
gaucho, pantaloni impermeabili, pantaloni kaki
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni largi,
pantaloni lungi, pantaloni matlasați de uz sportiv,
pantaloni mulați, pantaloni pentru asistente
medicale, pantaloni pentru copii, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
gravide, pantaloni pentru yoga, pantaloni
rezistenți la vânt, pantaloni salopetă cu pieptar,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni scurți de golf, pantaloni
scurți de protecție, pantaloni scurti de tip capri,
pantaloni scurți din material plușat, pantaloni
scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni scurți pentru sport,
pantaloni sport, pantaloni sport care absorb
umezeala, pantaloni stil călărie, pardesie din
molton, pardesie din piele, pardesie scurte,
pardesiuri, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, pături cu
mâneci, pelerine, pelerine de damă, pelerine
impermeabile, veste de pescar, articole de
îmbrăcăminte din piele, pijamale, pijamale
(numai din tricot), pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, costume de plajă, plastroane

de cămăși, plătci de cămașă, podoabe purtate
de preoții catolici pe brațul stâng în timpul
liturghiei, ponchouri, ponchouri de ploaie,
protecție pentru gât, protecții pentru guler,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), pulover
(articole de îmbrăcăminte), pulovere, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler înalt, pulovere cu
guler pe gât, pulovere din molton, pulovere fără
mâneci, pulovere groase, pulovere tip polo, rame
pentru fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
redingote, robă de botez, robe pentru cor, robe
(robe tradiționale), rochii de gală pentru femei,
rochii de mireasă, rochii de plajă, rochii de tenis,
rochii din imitație de piele, rochii din piei, rochii
din piele, rochii lungi de seară, rochii pentru
domnișoare de onoare, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, rochii pentru sugari și copii
mici, rochii și cămăși de damă pentru plajă,
sacouri de gală, sacouri sport, salopetă de copii,
salopete, salopete de lucru, salopete de schi,
salopete pentru asistente medicale, salopete
pentru vânătoare, salopete scurte, salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), salopete
umplute cu puf, șaluri, șaluri de ocazie, șaluri de
pus pe cap, șaluri din pene, șaluri (numai din
tricot), șaluri pentru umeri, șaluri și eșarfe, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, saronguri pentru
plajă, scutece, scutece tip chilot (îmbrăcăminte),
șemizete, șepci (articole de îmbrăcăminte), sepci
cu cozoroc, șepci de baseball, șepci pentru
golf, șepci și căciuli pentru sport, șepci sportive,
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), short bărbătesc
de baie, șlapi, slipuri (chiloți de baie), slipuri de
baie, smochinguri, sneakers, șorturi, șorturi de
baie, șorțuri de plastic, şorţuri de unică folosinţă,
șorțuri din hârtie, șorturi femeiești sub formă
de lenjerie intimă, șorțuri (îmbrăcăminte), șorturi
pentru fotbal american, șorturi pentru sport,
șorțuri tip vestă, șosete, șosete antiderapante,
șosete antiperspirante, șosete care absorb
transpirația, șosete cu călcâi întărit, șosete
cu deget, șosete cu talpă, șosete de lână,
șosete fără talpă, șosete impermeabile, jartiere
pentru șosete bărbătești, șosete joase pentru
încălțăminte, șosete până la glezne, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete
pentru sugari și copii mici, șosete pentru tenis,
șosete pentru yoga, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, șosete termice, suspensoare
(lenjerie de corp), sutiene aderente, sutiene
fără bretele (articole de îmbrăcăminte), sutiene
și brasiere, taioare, taioare-pantalon, talonete
pentru ciorapi, ținută stil casual, ținute de
seară, togi, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), topuri croșetate, topuri
cu spatele gol, topuri din fleece, topuri
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pentru jogging, trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri (pentru
sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de fotbal,
tricouri de tenis, tricouri din pichet, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri pentru
fotbal american, tricouri pentru rugby, tricouri
pentru yoga, tricouri polo, tricouri sportive fără
mâneci, tricouri tip polo, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), tunici, turbane, tutuuri, uniforme,
uniforme albe pentru bucătari, uniforme de
lucru, uniforme pentru asistente, uniforme
profesionale, uniforme pentru sporturi de
contact, uniforme școlare, văluri (îmbrăcăminte),
veste, veste cu umplutură de puf, veste de
antrenament, veste de departajare, veste de
pescar, veste de piele, veste de vânătoare,
veste din fleece, veste matlasate, veste pentru
camuflaj, veste pentru soccer, veste rezistente
la vânt, veste termice, viziere (articole de
îmbrăcăminte), viziere de soare (articole care
servesc la acoperirea capului), viziere (șepci),
voalete.
35. Administrarea
afacerilor
comerciale,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare în materie de activități de
marketing, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în marketing, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în afaceri, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, consultanță în planificarea
afacerilor, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de lansări de produse,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea vânzărilor, publicitate de tip payper-click (ppc), publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă

prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online, servicii de expunere comercială
de mărfuri, servicii de agenții de import și export,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate, la standuri, în colțuri specializate,
prin intermediul unui site web, al unei aplicații
mobile sau al oricărei alte forme de mijloace de
comunicare electronică a produselor enumerate
in clasa 25. regruparea în beneficiul tertilor a
pieselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru
acoperirea capului (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să le vadă şi să
le achiziţioneze cît mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, comerţ
în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau cu
ridicata a produselor proprii.
42. Artă grafică și design, consultanță în
decorațiuni interioare, consultanță în materie de
design, consultanță privind alegerea materialelor
pentru confectii de lux, creare de imbracaminte,
incaltaminte si articole care servesc la
acoperirea capului, decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design vestimentar pentru
terti, design de accesorii de modă, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
bijuterii, design de costume, design de modele,
design de produs, design de pălării, design de
ținute de seară, design pentru îmbrăcăminte
de protecție, design vestimentar pentru terți,
furnizarea unui site cu informații din domeniul
fashion, proiectare de articole care servesc
la acoperirea capului, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de modele, servicii de
consultanță în design vestimentar, servicii de
design de bijuterii, servicii de design de brand,
servicii de design privind vitrinele magazinelor,
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanta in design vestimentar, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de consultanţă în materie de design
interior, servicii de informare privind combinatiile
de culori, armonizarea culorilor.
───────

Erată

Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr. M 2022/08038 din 08.11.2022, publicată la data de
15.11.2022, se scoate de la publicare, deoarece solicitantul a transmis retragerea acesteia inainte de
publicare.

Erată

Referitor la depozitul M 2022/08057 din 08.11.2022, publicat pe data de 15.11.2022,
clasele de produse corecte sunt:
Clasa 7: Mașini electrice de bucătărie pentru prepararea alimentelor (altele decât
pentru gătit); aparate electrice de curățat de uz casnic; aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare; mixere de bucătărie, electrice; tocătoare electrice;
mașini pentru ambalare în vid; blendere; storcatoare electrice de fructe; râșnițe de
cafea, altele decât cele acționate manual; prese electrice pentru fructe de uz casnic;
roboți electrici de bucătărie; aspiratoare electrice; mașini electrice de cusut; accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante; aparate
de curățat cu aburi; perii, acționate electric; mașini de spălat rufe; mașini de spălat
vase; mașini de tăiat pâinea; cuțite electrice de bucătărie; prese de fructe electrice, de uz
casnic; unelte si ustensile electrice de bucătărie; aspiratoare cu mâner electrice;
deschizătoare electrice de conserve; frământătoare (mașini electrice de bucătărie);
mașini electrice de amestecat alimente; mașini electrice de călcat haine; instrumente
electrice pentru decojirea fructelor; dispozitive de zdrobit de bucătărie, electrice;
incubatoare pentru ouă; foarfece electrice; mașini electrice de tuns; mașini de tuns
gazon; piese și accesorii ale produselor menționate mai sus aparținând acestei
clase.Clasa 22: Sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare și transport; saci; pungi
textile pentru ambalarea mărfurilor (plicuri, săculețe).
Clasa 8: Tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri); seturi de tacâmuri; tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie; cutii pentru tacâmuri; tacâmuri
biodegradabile; tacâmuri pentru copii; tacâmuri speciale pentru bebeluși; oale de
turnătorie; instrumente şi aparate incluse în această clasă, pentru îngrijire personală
folosite pentru ras, epilat, manichiură, pedichiură şi îngrijirea frumuseţii; aparate de
ras; aparate de tuns; plăci pentru îndreptarea părului; ondulatoare de păr; foarfece;
fiare electrice şi neelectrice de călcat; aparate de tuns electrice; epilatoare electrice;
aparate de ras electrice pentru barbati; aparate de ras electrice pentru femei.
Clasa 9: Termometre; viziere de protecție; ochelari de protecție.
Clasa 10: Generatoare de ozon utilizate în ozonoterapie.
Clasa 11: Aparate electrice de uz casnic pentru răcire, refrigerare, congelare,
uscare, gătit, prăjire; uscătoare electrice de rufe; aparate de încălzire electrice; aparate
electrice de gătit; frigări (electrice) pentru aparate de prăjit electrice; aparate de răcire
electrice; grătare electrice (aparate pentru gătit); aparate de aer condiționat electrice;
aparate electrice pentru prepararea pâinii; aparate electrice de prăjit cafea; rotisoare
electrice; cafetiere electrice; prăjitoare de pâine electrice; fierbătoare electrice; cuptoare
electrice; aparate pentru sandvișuri (prăjitoare); presă pentru vafe; friteuze electrice;
grătare electrice; multicookers; aparate de prăjit cu aer; calorifere (încălzire);

aeroterme electrice (de uz casnic); arzătoare, boilere și încălzitoare; convectoare
electrice cu acumulare de căldură; purificatoare de aer electrice; aparate de uscare;
aparate de deshidratare; uscătoare de păr; uscătoare de păr electrice portabile; aparate
de uscare a mâinilor pentru toalete; lămpi uv cu halogen pentru vapori de metale; plite
electrice; congelatoare; aparate pentru distribuirea de băuturi reci; congelatoare
orizontale; aparate pentru congelarea alimentelor; aparate pentru răcirea băuturilor;
aparate de distribuire a apei purificate şi răcite; instalaţii de răcire care fac parte din
instalaţiile de răcire a apei; instalaţii automate pentru prepararea cafelei; aparate de
făcut ceai; ibrice de ceai (electrice); filtre de ceai (aparate); aparate pentru menţinerea
caldă a băuturilor fierbinţi; dulapuri frigorifice; vitrine frigorifice (vitrine); chillere
pentru vin și băuturi; răcitoare de vin; aparate și mașini frigorifice; frigidere; aparate
de călcat cu aburi pentru articole vestimentare; ventilatoare; aparate de climatizare;
sobe pentru gătit; aragazuri cu gaz pentru uz casnic; hote de evacuare (hote de
bucătărie); hote de aerisire; cuptoare cu microunde; aparate de prăjit; aparate de cafea;
cazane electrice; ceainice electrice; încălzitoare de apă electrice; aparate și mașini
pentru purificarea aerului; sterilizatoare de aer; instalații de umidificare a aerului;
umidificatoare de aer (ionizatoare); dezumidificatoare; colectoare solare (încălzire),
panouri solare de încălzire; oale electrice; radiatoare electrice; termoplonjoare electrice;
tigăi electrice; gratare; aparate şi instalaţii iluminat; becuri; instalații sanitare electrice;
aprinzătoare electrice; aparate electrice de gătit cu aburi; aparate electrice de gătit în
vid; aparate electrice de făcut iaurt; încălzitoare electrice de uz casnic pentru biberoane;
pompe de căldură; aparate pentru bronzat, piese și accesorii ale produselor menționate
mai sus aparținând acestei clase respectiv : Plăci ceramice ca piese pentru plite si
pentru cuptoare; filtre reglabile de grăsime cu deflectoare căptușite (piese pentru hote
de mașini de gătit).
Clasa 21: Oale, tigăi, vase, tăvi și forme de copt; tăvi de tacâmuri; bețișoare
chinezești (tacâmuri); servicii de masă din porțelan chinezesc (excluzând tacâmurile);
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice); suporturi pentru oale; oale neelectrice pentru
făcut conserve (oale sub presiune); oale pentru gătire lentă (neelectrice); suporturi
pentru capace de oale; raclete pentru tigăi și oale; oale cu presiune (vase de bucătărie);
oale și tigăi portabile pentru camping; vase din ceramica, lut, sticla, portelan; aluminiu;
vase pentru cuptor si pentru prajit; aparate de făcut vafe, neelectrice; ustensile de
menaj, de bucatarie si pentru copt; veselă, articole de bucătărie și recipiente; grătare
(neelectrice).
Clasa 35: Servicii de comerț en-gros și en-detail cu produsele menționate anterior
în clasele 7, 8, 9, 10 si 11, 21 (exceptând transportul lor) permiţând clienţilor să vadă şi
să cumpere comod din magazine, din cataloage cu livrare prin corespondenţă sau media
electronică, şi anume de pe site-uri web; servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; servicii prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul; publicitate online și promovare prin intermediul unei rețele de computere și
al unei retele de telefonie mobilă; servicii de expunere comercială de mărfuri;

organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale; organizare de
tranzacţii comerciale şi contracte comerciale; gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; prezentarea produselor în toate mediile de comunicare, în scopul vânzării cu
amănuntul și/sau cu ridicată; servicii de marketing comercial; gestionare și organizare
de programe de fidelizare a clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare; administrarea de programe de fidelitate cu reduceri sau stimulente; servicii
de import și export; administrarea magazinelor.
Clasa 37: Servicii de instalare, curățare, întreținere și reparare în legătură cu
produsele enumerate în clasele 7, 8, 9, 10 si 11.

ERATA
Referitor la cererea de marca M 2022 08037 publicata in data 15.11.2022 , clasele de produse depuse la
Inregistrare sunt:
-

Clasa Nisa 35 Servicii de comert vânzare produse alcoolice și alimentare..’’

ERATA
Referitor la cererea de marca M 2022 08036 publicata in data 15.11.2022 , clasele de produse depuse la
Inregistrare sunt:
-

Clasa Nisa 35 Servicii de comert vânzare produse alcoolice și alimentare..’’

