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Cereri Mărci publicate în 19/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 06280

(151)
12/09/2022

(732)
VLAD POSTELNICU
RADU STEFAN MAZARE
PETCU

2 M 2022 06283

12/09/2022

PLANTA TERRA STORE S.R.L. PLANTA TERRA Grădina ta
începe aici

3 M 2022 06290

12/09/2022

PANIMON SA

GAMA NATURA

4 M 2022 06291

12/09/2022

PANIMON SA

GAMA NATURAL

5 M 2022 06292

12/09/2022

PANIMON SA

GAMA PREMIUM

6 M 2022 06293

12/09/2022

PANIMON SA

GAMA BIO

7 M 2022 06294

12/09/2022

ZIGMUND INTERNATIONAL
SRL

NORDIN

8 M 2022 06296

12/09/2022

AUREL UNGUREANU

BERLYMONT

9 M 2022 06297

12/09/2022

SC REAL EUROTRANS SRL

Real Pellet peleti bricheti
premium pellets cel mai
economic mod de încălzire !!!
www.peleti-bricheti.ro

10 M 2022 06298

12/09/2022

ZIGMUND INTERNATIONAL
SRL

ECOWALBURG

11 M 2022 06299

12/09/2022

E-DEAL SALE SRL

Universul Produselor by E-Deal
Sale

12 M 2022 06300

12/09/2022

ZEBE MARKET S.R.L.

ROBAZAR

13 M 2022 06301

12/09/2022

GENIUS NUTRITION SRL

GENIUS NUTRITION The best
or nothing! PROTEIN F7

14 M 2022 06303

12/09/2022

READ & KLLO
INTERNAȚIONAL SRL

Sweets Nuts

15 M 2022 06304

12/09/2022

AESTHETIC BEAUTY LAB SRL ULTIMCRYO

16 M 2022 06305

12/09/2022

SC DULCE TUDORANA SRL

Aromat Însiropat cofetărie cu
dichis

17 M 2022 06306

12/09/2022

BERRO MOHAMMAD

TOP BAND a band to trust

18 M 2022 06307

12/09/2022

SNACKS ACTIV DISTRIBUTION DSP PROFESSIONAL
SRL

19 M 2022 06308

12/09/2022

SC ASSET SMART GUARD SRL ASSET SMART GUARD

20 M 2022 06309

12/09/2022

AMSTAR MANAGEMENT SRL

HOTEL DUKE D

21 M 2022 06310

12/09/2022

GROUP24 ONLINE
MARKETPLACES S.R.L.

Expert24.ro

2

(540)
RealCasa
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2022 06311

(151)
12/09/2022

(732)
(540)
S.C. RVC VIGOUR GRUP S.R.L. RVC VIGOUR GRUP Excellence
every day

23 M 2022 06312

12/09/2022

SILVIA MARTA FODOR

Chic Ville home et cetera

24 M 2022 06313

12/09/2022

NUTRIZEMA SRL

ZWUP

25 M 2022 06314

12/09/2022

SC REAL EUROTRANS SRL

RealGrill Cărbuni pentru Grătar

26 M 2022 06315

12/09/2022

DVG PIZZA HOUSE SRL

NYPD New York Pizza Delivery

27 M 2022 06316

12/09/2022

N.H.G. PHOENIX CHOICE SRL Innuendo

28 M 2022 06317

12/09/2022

MVB ABUNDENT RELAX SRL

Consulting Staff

29 M 2022 06318

12/09/2022

VALENTIN NIKOLAS TUDOSĂ

NIKOLAS SAX

30 M 2022 06319

12/09/2022

FROZEN CAR SRL

FROZEN CAR

31 M 2022 06320

12/09/2022

MIHAI GĂINUȘĂ

râsu'-plânsu'

32 M 2022 06321

12/09/2022

ASOCIAȚIA PAVA
KULINARIQUM EGYESULET

Taste of TRANSYLVANIA Food
Festival

33 M 2022 06322

12/09/2022

DELIA MARIA SRL

La Brașoveanu' SIMIGERIE

34 M 2022 06323

12/09/2022

BOCU SMART UNIT SYSTEMS BOCU REMOTES
SRL

3
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06280
12/09/2022
VLAD POSTELNICU, BD
TIMISOARA, NR 7, BL. B5, SC 1,
ET 2, AP. 11, BUCURESTI, 061302,
ROMANIA
RADU STEFAN MAZARE
PETCU, STR PARTIZANILOR,
NR 2B, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900204,
CONSTANȚA, ROMANIA

RealCasa

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonamente la ziare, achiziții de
contracte pentru terti de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și
adrese, abonament la un canal de televiziune,
servicii de agenții de import-export, servicii
de agenții de import-export în domeniul
energiei, comandă computerizată de stoc,
comenzi de achiziție (prelucrare administrativă
pentru -), consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, 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, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire

la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, furnizari de
informații despre metode de vânzare, furnizari
de informații privind clasamentul vânzărilor de
produse, furnizarea de informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte pentru terti privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
servicii de internet, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de abonamente
la pachete media, organizare de cumpărări
colective, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de abonamente
la servicii telefonice, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
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tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, planificarea de abonamente la ziare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la servicii
de colectare electronică a taxelor pentru alte
persoane, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
de achiziții, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de comandă în contul terților, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de comparare a prețurilor la energie,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță

referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servii de
abonamente la publicații, pentru terți.
36. Servicii imobiliare, servicii de asigurare,
servicii financiare, monetare și bancare,
asigurări, servicii de evaluare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06283
12/09/2022
PLANTA TERRA STORE S.R.L.,
ALEEA BRADULUI, NR. 16, SAT
ȘTEFĂNEȘTII NOI, JUD. ARGEŞ,
ŞTEFĂNEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA
VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, SC. III, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

PLANTA TERRA
Grădina ta începe aici
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
05.03.13
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în compozițiile
de erbicide, produse chimice folosite la
erbicide, produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor și
paraziticidelor, aditivi chimici pentru insecticide,
solvenți folosiți la fabricarea insecticidelor,
produse chimice pentru silvicultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, produse chimice

pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice folosite în
horticultură (altele decât
fungicidele, produsele pentru eliminarea
buruienilor,
erbicidele,
insecticidele,
paraziticidele), produse chimice utilizate în
industria agrochimică (altele decât fungicidele,
produsele
pentru
eliminarea
buruienilor,
erbicidele, insecticidele, paraziticidele), produse
chimice pentru protecția plantelor (altele
decât
fungicidele,
produsele
pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), aditivi chimici pentru fungicide,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte,
îngrășăminte naturale, fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte chimice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte anorganice, săruri (îngrășăminte),
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte sintetice, îngrășăminte organice,
îngrășăminte, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, alge marine
(îngrășăminte), îngrășăminte pentru agricultură,
îngrășăminte pentru plante, compoziții pentru
îngrășăminte, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru pământ, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte utilizate pentru
îngrijirea peluzelor, îngrășăminte pe bază
de rumeguș, îngrășăminte pe bază fosfați
micști, compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte naturale realizate din componente
marine, îngrășăminte pe bază de superfosfați
micști, îngrășăminte de grădină cu eliberare
controlată, substanțe nutritive (îngrășăminte)
sub formă lichidă folosite în agricultură,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale utilizate ca îngrășăminte agricole,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere rapidă,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere cu dificultate,
medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură și
silvicultură, fertilizatori pentru plante, substraturi
pentru plante, substanțe nutritive pentru plante,
agenți nutritivi pentru plante, hormoni pentru
plante (fitohormoni), substanțe pentru creșterea
plantelor, preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate pentru întărirea plantelor, preparate
pentru hrănirea plantelor, medii de creștere
pentru plante, îngrășăminte pentru plante de
interior, substanțe pentru reglarea creșterii
plantelor, substanțe pentru stimularea creșterii
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
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plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
îngrășământ pentru plante crescute în ghiveci,
nutrienți pentru plante folosite în acvarii, extracte
din plante pentru uz industrial, extracte din plante
pentru industria alimentară, agenți biostimulanți
fiind hormoni pentru plante, microorganisme
folosite la stimularea creșterii plantelor, produse
minerale folosite la creșterea plantelor, produse
chimice pentru sigilarea rănilor la plante,
produse chimice pentru etanșarea rănilor la
plante, biostimulanți sub formă de hormoni
pentru plante, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, substanțe pentru controlul
creșterii plantelor de apă, preparate fertilizate
din lână minerală pentru creșterea plantelor,
substanțe chelatoare utilizate ca îngrășăminte
pentru frunzișul plantelor, substanțe chelatoare
utilizate ca nutrienți pentru frunzișul plantelor,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, substanțe chelatoare utilizate
ca suplimente pentru frunzișul plantelor, produse
pentru reglarea creșterii plantelor care conțin
microorganisme, biostimulanți sub formă de
preparate nutritive pentru plante, preparate
minerale folosite ca alimente nutritive pentru
plante, sol artificial pentru cultivarea plantelor
realizat din materiale plastice, sol artificial
pentru cultivarea plantelor realizat din materiale
minerale, produse de reglare a creșterii plantelor
pentru uz agricol.
5. Erbicide, erbicide biologice, erbicide pentru
iazuri, erbicide pentru medii acvatice, erbicide
de uz agricol, substanțe chimice pentru
silvicultură (erbicide), erbicide utilizate de
uz casnic, insecticide, insecticide de uz
agricol, insecticide de uz domestic, șampoane
insecticide pentru animale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
pentru spălarea câinilor (insecticide), substanțe
chimice pentru silvicultură (insecticide), soluții
insecticide pentru spălături veterinare, soluții
insecticide și fungicide pentru oi, fungicide,
fungicide biologice, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, fungicide de uz horticol, fungicide
de uz medical, fungicide de uz agricol, fungicide
de uz domestic, substanțe chimice pentru
silvicultură (fungicide).
7. Pulverizatoare (mașini) pentru aplicarea
erbicidelor, pentru grădină, pulverizatoare
(mașini) pentru aplicarea erbicidelor, folosite
în agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
aplicarea
erbicidelor,
de
uz
casnic,
pulverizatoare
de
insecticide
(mașini),
pulverizator
(mașini)
pentru
insecticide,
dispozitive
electrice
pentru
pulverizarea
insecticidelor, pulverizatoare de insecticide

(scule
de
mână,
acționate
electric),
pulverizatoare
(mașini)
pentru
aplicarea
insecticidelor, de uz casnic., mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare., freze de grădină,
motocultivatoare de grădină.
8. Pulverizatoare (scule acționate manual)
pentru grădină, pentru pulverizarea erbicidelor,
pulverizatoare (dispozitive acționate manual)
pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor., scule și instrumente de mână
acționate manual, cuțite, furculițe și linguri, arme
albe, cu excepția armelor de foc, aparate de ras.,
lopățele de grădina, foarfeci de grădină, foarfece
de grădină, furci de grădină, furci pentru grădină.
11. Aparate de ventilare, de distribuire a apei
şi căldurii utilizate în agricultură, ciupercării,
solare, sere, viticultură, pomicultură, horticultură,
acvacultură, zootehnie, instalaţii de irigare
şi irigare automată folosite în agricultură,
horticultură, pomicultură, viticultură, maşini de
irigaţii pentru agricultură, filtre de apă pentru
agricultură, maşini de irigare prin aspersiune,
instalaţii automate de irigare, aspersoare de
grădină, aspersoare automate, aspersoare
automate pentru sistemele de irigaţii agricole,
horticole, viticole, dispozitive de pulverizare a
apei, dispozitive de pulverizare a apei pentru
irigaţii, instalaţii de pulverizare pentru irigarea
automata a terenurilor, instalaţii automate
de adapare utilizate în zootehnie, instalaţii
pentru umidificare utilizate în ciupercării, sere,
echipamente de tratarea aerului, aparate şi
instalaţii pentru tratarea, umidificarea, răcirea,
încălzirea, recircularea aerului.
21. Ajutaje pentru pulverizare pentru furtunurile
de grădină, aspersoare, baghete pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină, bețe
de sprijin pentru ghivece de flori, boluri pentru
decorațiuni florale, boluri pentru flori, boluri
pentru flori din metale prețioase, coșuri de flori,
capace din plastic pentru ghivece de flori, coșuri
pentru plante, duze de furtun pentru stropit,
duze din plastic pentru pulverizare, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, ghivece
de flori, jardiniere, jardiniere supraînălţate de
grădină, mănuși de grădinărit, perii pentru
gazon, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, recipiente pentru flori, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, seringi pentru plante,
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învelitori pentru ghivece de flori, altele decât cele
din hârtie, stropitori, instrumente pentru stropire,
terarii de apartament (pentru plante), terarii de
interior pentru plante, tăvi cu semințe pentru
cultivare, tăvi pentru semințe, vaze pentru flori,
vaze.
31. Semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
germinate, semințe de măr, semințe de plantat,
semințe de grâu, semințe de flori, semințe
de iarbă, semințe de cartofi, semințe de
legume, semințe pentru horticultură, semințe
de fructe, semințe de secară, semințe pentru
semănat, semințe oleaginoase nepreparate,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
de grâu hibride, semințe de plantă de in (semințe
de in), semințe de floarea-soarelui, amestecuri
de semințe sălbatice, semințe acoperite cu
îngrășăminte, semințe de pin, proaspete,
semințe de in nepreparate, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe brute și neprelucrate,
semințe neprocesate de uz agricol, semințe sub
formă de granule, semințe comestibile în stare
brută, semințe de in comestibile, neprocesate,
semințe pentru culturi de plante erbacee,
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, semințe preparate pentru a fi
consumate de animale, făină din semințe de in
pentru consum animal, semințe presădite întrun mediu de propagare pentru înierbare între
plante, hrană de animale care constă în produse
din semințe de soia, semințe presădite într-un
mediu de propagare pentru înierbarea canalelor
de drenaj, semințe pre-însămânțate într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea peluzelor, semințe pre-însămânțate
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea aleilor, semințe presădite întrun mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de golf, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de sport, plante
neprocesate, bulbi (plante), plante leguminoase,
plante naturale, plante proaspete, plante uscate,
trandafiri (plante), plante agățătoare, ierburi
(plante), amarant (plante), plante de apartament,
ardei iute (plante), plante cu frunze, plante
naturale
vii, plante cu flori, plante de pepinieră, plante
fructifere vii, plante în ghiveci, butași de
plante, plante leguminoase proaspete, răsaduri
de plante, micro plante proaspete, plante
de cânepă, plante uscate pentru decorare,
plante bulbi pentru horticultură, plante proaspete
în ghiveci, plante de aloe vera, plante vii
pentru acvarii, plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante pentru iazuri (vii), plante
și flori naturale, tuberculi pentru propagarea

plantelor, plante naturale cu microorganisme
simbiotice, plante bulbi de uz agricol, plante
aromatice uscate de uz decorativ, plante și
roadele proaspete ale acestora, plante naturale
utilizate ca decoruri pentru acvarii, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
pomi fructiferi, altoi pentru altoire de pomi
fructiferi, gazon natural, gazon/turbă, gazon
ranforsat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru silvicultură, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de publicitate furnizate
florarilor, închiriere de spațiu publicitar pe siteuri web, furnizare de informații de marketing prin
site-uri web., servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de grădină din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mănuși de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive (electrice) pentru grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scule de grădinărit (electrice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu clești (instrumente), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu foarfeci electrice, ervicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu motocoase
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu freze de grădină, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu motocultivatoare de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tăvăluguri pentru grădină (mașini), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pompe electrice de grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coase
electrice pentru grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unelte electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini-unelte, ervicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unelte manuale
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cultivatoare manuale pentru
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu clești, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
clești patent, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu clești pentru sârmă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu foarfeci, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foarfeci de grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu foarfece de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu furci pentru
grădină.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06290
12/09/2022
PANIMON SA, STR. MARASESTI,
NR. 19, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice si alimentare de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor, pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe baza
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe baza de cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, produse de
cofetărie pe baza de faina, mâncăruri pe baza
de faina, produse de cofetărie nemedicinale pe
baza de faina, produse pentru gustări preparate
din faina de cereale: produse făinoase.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06291
12/09/2022
PANIMON SA, STR. MARASESTI,
NR. 19, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

GAMA NATURAL
(531)

GAMA NATURA

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice si alimentare de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor, pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe baza
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe baza de cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
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formă de înghețată, comestibile, produse de
cofetărie pe baza de faina, mâncăruri pe baza
de faina, produse de cofetărie nemedicinale pe
baza de faina, produse pentru gustări preparate
din faina de cereale: produse făinoase.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06293
12/09/2022
PANIMON SA, STR. MARASESTI,
NR. 19, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

M 2022 06292
12/09/2022
PANIMON SA, STR. MARASESTI,
NR. 19, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

GAMA BIO
(531)

GAMA PREMIUM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice si alimentare de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor, pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe baza
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe baza de cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, produse de
cofetărie pe baza de faina, mâncăruri pe baza
de faina, produse de cofetărie nemedicinale pe
baza de faina, produse pentru gustări preparate
din faina de cereale: produse făinoase.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice si alimentare de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor, pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe baza
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe baza de cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, produse de
cofetărie pe baza de faina, mâncăruri pe baza
de faina, produse de cofetărie nemedicinale pe
baza de faina, produse pentru gustări preparate
din faina de cereale: produse făinoase.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06294
12/09/2022
ZIGMUND INTERNATIONAL
SRL, STR. EPISCOPUL RADU,
NR. 7A, CAM. NR. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NORDIN
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05;
26.11.12
(591) Culori revendicate:roşu (HEX #c72032)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate şi instalaţii de încălzire, de
distribuire a apei şi de uz sanitar, aparate si
instalatii de încălzire prin pardoseală, țevi pentru
instalații de încălzire centralizată, accesorii de
reglaj şi siguranţă pentru conducte și țevi,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
agentului termic.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și
17, cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate în legatură cu produsele
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și 17,
gestionarea afacerilor comerciale in contextul
comerțului cu produsele protejate din clasele
06, 07, 09, 11 și 17, atat in mediul online cat
si offline, consiliere comercială, informaţii sau
date în legătură cu domeniul administrării de
instalaţii sanitare, termice şi energetice, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare a
produselor protejate din clasele 06, 07, 09,11
și 17, toate cele de mai sus derulate în special
în legătură cu instalații sanitare, aparate pentru
răcirea si ventilarea aerului, aparate de aer
condiţionat, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, baterii şi accesorii pentru instalaţii
sanitare, boilere, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare a
apei, aparate de ventilatie, pompe de caldură,

pompe de apă, vase de expansiune pentru
instalatiile de încălzire, ventilatoare, robinete
pentru conducte, accesorii pentru instalații
sanitare, sobe (aparate de încălzire), aparate
sub presiune, cazane pentru încălzire, ţevi
pentru instalaţii sanitare, țevi pentru instalații
de încălzire centralizată, termostate, instalaţii
şi sisteme care funcţionează cu gaz vizând
reglarea temperaturii, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate
electrice de încălzire, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru conducte și țevi, captatoare
solare (încălzire), instalaţii de producere,
de distribuţie şi de procesare de biogas,
instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice, instalaţii
geotermale, aparate şi instalaţii de acumulare,
de tratare şi condiţionare a gazului natural,
a gazului lichefiat şi a produselor derivate,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice și
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de instalaţii energetice,
de încălzire, de acumulare sau recuperare a
căldurii, de ventilare, de distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului, servicii de instalare, de
întreţinere, de depanare, de punere în funcţiune
de pompe de căldură, de panouri fotovoltaice,
de cazane de încălzire, servicii de instalare,
de concepţie, de întreţinere, de mentenanţă,
de depanare, de reparaţie, de construcţii şi de
punere în funcţiune a produselor protejate din
clasele 06, 07, 09, 11 și 17.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06296
12/09/2022
AUREL UNGUREANU, ALEEA
BANUL UDREA, NR. 1, BL. 5, SC.
1, AP. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD.ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06297
12/09/2022
SC REAL EUROTRANS SRL, STR.
SPIRU HARET, BL. 119, AP. 19,
JUD. BUZAU, BUZAU, 120226,
BUZĂU, ROMANIA

BERLYMONT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătari, cuțite de
bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite, cuțite
multifuncționale, cuțite pentru pizza, cuțite pentru
fructe, cuțite de masa, cuțite de menaj, cuțite din
ceramică, cuțite pentru decojire, cuțite de lucru,
cuțite pentru brânzeturi, cutite de friptura, cuțite
pentru legume, lame pentru cuțite, cuțite pentru
unt, truse de cuțite, cuțite pentru filetat, cuțite de
măcelărie, cuțite de tăiat fructe, cuțite pentru tăiat
carnea.
───────

Real Pellet peleti bricheti
premium pellets cel mai
economic mod de încălzire !!!
www.peleti-bricheti.ro
(531)

Clasificare Viena:
13.03.03; 20.05.15; 27.05.01; 26.01.01;
26.04.02; 07.01.24
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
P716C), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Combustibili și materiale pentru iluminat
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06298
12/09/2022
ZIGMUND INTERNATIONAL SRL,
STR. EPISCOPUL RADU NR.
7A, CAMERA NR. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

ECOWALBURG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.06; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#edc800), albastru (HEX #2f58b1),
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare, ţevi pentru instalaţii
sanitare, accesorii de reglaj şi siguranţă pentru
conducte și țevi respectiv: clapete antiretur cu
închizători pentru fose septice.
17. Țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
protejate din clasele 11 și 17, cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate
în legatură cu produsele protejate din clasele
11 și 17, gestionarea afacerilor comerciale in
contextul comerțului cu produsele protejate din
clasele 11 și 17, atat in mediul online cat
si offline, consiliere comercială, informaţii sau
date în legătură cu domeniul administrării de
instalaţii sanitare, termice şi energetice, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare
a produselor protejate din clasele 11 și 17,
toate cele de mai sus derulate în special în
legătură cu instalații sanitare, aparate pentru
răcirea si ventilarea aerului, aparate de aer
condiţionat, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, baterii şi accesorii pentru instalaţii
sanitare, boilere, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare a
apei, aparate de ventilatie, pompe de caldură,
pompe de apă, vase de expansiune pentru
instalatiile de încălzire, ventilatoare, robinete
pentru conducte, accesorii pentru instalații
sanitare, sobe (aparate de încălzire), aparate
sub presiune, cazane pentru încălzire, ţevi

pentru instalaţii sanitare, țevi pentru instalații
de încălzire centralizată, termostate, instalaţii
şi sisteme care funcţionează cu gaz vizând
reglarea temperaturii, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate
electrice de încălzire, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru conducte și țevi, captatoare
solare (încălzire), instalaţii de producere,
de distribuţie şi de procesare de biogas,
instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice, instalaţii
geotermale, aparate şi instalaţii de acumulare,
de tratare şi condiţionare a gazului natural,
a gazului lichefiat şi a produselor derivate,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice și
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
37. Servicii de instalare, de concepţie, de
întreţinere, de mentenanţă, de depanare, de
reparaţie, de construcţii şi de punere în funcţiune
a produselor protejate din clasele 11 și 17.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06299
12/09/2022
E-DEAL SALE SRL, STR.
ESTULUI NR. 27, JUD. GIURGIU,
NAIPU, 087097, GIURGIU,
ROMANIA

Universul Produselor
by E-Deal Sale

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comert electronic
(magazin online), administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06300
12/09/2022
ZEBE MARKET S.R.L., ALEEA ILIA
NR. 3, BL. 56, SC. 1, ET. 5, AP. 26,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020911,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

ROBAZAR
(531)

Clasificare Viena:
18.01.08; 26.01.01; 29.01.13; 27.05.01
(591) Culori revendicate:rosu (HEX #fa1500),
albastru (HEX #125ab6), alb (HEX
#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole vestimentare pentru bărbați, blugi,
bluze, bluze sport, cămăși, colanți, ciorapi,
costume, costume pentru bărbați, eșarfe pentru
gât, eșarfe, eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
curele (accesorii vestimentare), cravate, geci,
fuste, haine de stradă, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru fete, hanorace cu
glugă, jachete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
jersee ( articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni scurți, pulovere, pulover (articole
de îmbrăcăminte), șosete, tricouri, treninguri
(pentru sport), veste, tricouri polo, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
ghete sport, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, pantofi
din piele, sneakers, teniși, pantofi de sport,
îmbrăcăminte pentru copii, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru

copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru
sugari și copii mici, încălțăminte pentru copii,
pantaloni pentru copii, salopetă de copii, haine
pentru copii, rochii pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
haine de stradă pentru copii, articole de purtat
pe cap pentru copii, șosete pentru sugari și
copii mici, cardigane, costume de baie, costume
de baie întregi, costume de baie pentru femei,
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru bărbați
și femei, geci din piele, geci de puf, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, lenjerie de damă, lenjerie intimă de
damă, halate, halate de baie, halate de casă,
hanorace, hanorace sport, lenjerie intimă, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), pantaloni scurți
pentru sport, pijamale, pulovere groase, sacouri
de gală, salopete, compleuri de dormit, șosete
pentru sport, șosete și ciorapi, șepci și căciuli
pentru sport, căciuli cu ciucuri, căciuli tricotate
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, marketing
de produse, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea de
mobilier, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă

sa aiba beneficii pentru sanatate, inlocuitori ai
meselor, alimente si băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
suplimente enzimatice, suplimente nutritive,
suplimente dietetice proteice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06303
12/09/2022
READ & KLLO INTERNAȚIONAL
SRL, STR. SCOLII NR. 40A,
CAMERA 1, BL.2, SC.3, ET.5,
AP.86, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06301
12/09/2022
GENIUS NUTRITION SRL,
ȘOSEAUA TAMAȘI, NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV , BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! PROTEIN F7

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, suplimente dietetice
destinate sa suplimenteze o dieta normala sau

Sweets Nuts
(531)

Clasificare Viena:
05.07.06; 26.01.01; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, gri, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cacao, băuturi pe bază de
cafea sau cacao, produse de patiserie și
panificație, deserturi: baklava, biscuiți, fursecuri,
vafe, bomboane, condimente,mirodenii, ceai,
înghețata, martipan.
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35. Servicii legate de publicitate, marketing și
relații publice, organizare de expoziții și târguri
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
design în scopuri publicitare, servicii de furnizare
a pieței online (site web) pentru cumpărători
și vânzători, servicii de birou, managementul
afacerilor, administrare si consultanta pe aceste
probleme, servicii de agenție de importexport, servicii de comerț cu fructe cu coaja
lemnoasa, cereale, semințe, fructe uscate,
produse de patiserie, baklava, produse de
cofetărie, inghetata, nuci, condimente, mirodenii,
ceai, cafea, cacao, miere si produse alimentare
si ingrediente, serviciile specificate pot fi
furnizate prin magazine cu amănuntul, cu
ridicata, media electronică, cataloage.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06305
12/09/2022
SC DULCE TUDORANA SRL, STR.
BRADULUI NR. 15, SC. A, AP. 4,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06304
12/09/2022
AESTHETIC BEAUTY LAB SRL,
STR. BUGA NR. 20, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ULTIMCRYO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.
───────

Aromat Însiropat
cofetărie cu dichis
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.17; 11.01.21; 11.01.22;
11.03.25; 05.05.22; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roz, galben, negru, bej, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06306
12/09/2022
BERRO MOHAMMAD, B-DUL
UNIRII NR. 14, BL. 6, SC. B, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare, incubatoare pentru ouă.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

TOP BAND a band to trust

(591)
(511)

Culori revendicate:roșu, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Adezivi pentru utilizare în industrie.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale didactice
și de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06307
12/09/2022
SNACKS ACTIV DISTRIBUTION
SRL, ȘOS. BUCUREȘTI URZICENI
NR. 16, PAVILION P 6 SPAȚIUL
129, JUD. ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

DSP PROFESSIONAL

(511)

M 2022 06308
12/09/2022
SC ASSET SMART GUARD SRL,
STR. COVASNA NR. 5, BL. A5,
ET. 1, AP. 7, CAM. 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASSET SMART GUARD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță, servicii de securitate
fizică, consultanță în materie de securitate,
servicii de securitate pentru clădiri, consultanță
în materie de securitate fizică, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06309
12/09/2022
AMSTAR MANAGEMENT SRL,
STR. ALEEA ILIOARA NR.1, BL.
PM29, SC.C, ET.5, AP.95, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06310
12/09/2022
GROUP24 ONLINE
MARKETPLACES S.R.L., STR.
SOVATA NR. 1C, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, SECTOR 4,
ROMANIA

HOTEL DUKE D
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.04;
01.01.05; 01.01.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere.
───────

Expert24.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, descărcabilă, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software, descărcabile, software pentru
planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
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descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare
și de stocare fără conținut, platforme de
software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale înregistrate sau descărcabile,
platforme de editare colaborativă în timp real
(RTCE) (software) înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive, publicații care pot fi
descărcate, publicații electronice înregistrate pe
suport computerizat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, promovarea comercială,
servicii de promovare, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare de produse și servicii
pentru terți, furnizarea de spațiu pe pagini web
pentru promovare de produse și servicii.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
comunicare prin bloguri online.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea

calculatoarelor și a programelor de calculator,
găzduire de platforme pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, găzduire de
platforme de comunicații pe internet, programare
de software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
stocare de date online, găzduire de facilități
on-line pentru efectuarea de discuții interactive,
programare de software educativ, programare
de pagini web, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06311
12/09/2022
S.C. RVC VIGOUR GRUP S.R.L.,
ALEEA VERGULUI, NR.4, BL.15,
SC.A, ET.3, AP.12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDET BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

RVC VIGOUR GRUP
Excellence every day
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(531)

Clasificare Viena:
03.01.01; 03.01.24; 07.05.08; 26.11.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu fructe proaspete , nuci ,
legume, ierburi, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu carne si produse din carne, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu carne
proaspata, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu carne procesata, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu carne
conservata, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu carne congelata, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu carne
ambalata, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu cereale procesate, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu cereale
neprocesate, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu cereale crude, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu cereale gata preparate,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu produse din cereale, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura alimente preparate
din cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu animale vii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de agentii vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de agenții de import
și export, servicii de comert cu amanuntul si cu
ridicata în legatura cu bunuri de larg consum.
───────
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(740)

(540)

M 2022 06312
12/09/2022
SILVIA MARTA FODOR, STR.
CEAHLĂU, NR. 48A, JUDET CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

Chic Ville home et cetera
(531)

Clasificare Viena:
26.11.02; 26.11.11; 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.08;
29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
mobilă și articole de mobilier, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport, etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
(mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mobilier de baie, mobilier de bucătărie,
mobilier de exterior, mobilier de interior,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
pentru mobilier, paravane (mobilier), paturi,
scaune, unități de depozitare (mobilier), vitrine,
articole pentru decorațiuni interioare, articole
pentru decorațiuni exterioare, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
materiale și articole de iluminat, componente

de instalații sanitare, articole de uz caznic,
candele (lumânări), lumânări, aranjamente
din lumânări, lumânări parfumate, lubrifianți,
sfesnice şi felinare, aromatizatoare, rame
foto, bijuterii, pietre preţioase, cutii bijuterii,
ceasuri, hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, materiale plastice pentru
ambalaj, ustensile şi recipienţi pentru menaj
sau bucătărie, sticlărie, porţelan şi faianţă,
accesorii masă, pahare, tăvi, decantoare, carafe,
platouri, farfurii, boluri, căni, ceşti, ceainice,
şerveţele, suporturi de şerveţele, vaze, ghivece,
plante şi flori artificiale, plante şi flori naturale,
coroniţe, ghirlande, dantele şi broderii, panglici
şi şireturi, nasturi, capse şi copci, ace şi ace
cu gămălie, ţesături şi produse textile, textile
de masă, runnere şi naproane, şorţuri, mănuşi
de bucătărie, feţe de masă, cuverturi de pat,
cuverturi de masă, țesături decorative, fețe de
pernă, perne, pături, covoare, preşuri, rogojini,
linoleum şi alte produse pentru acoperirea
podelelor, tapete murale, piele şi imitații din
piele, piei de animale, geamantane şi valize,
umbrele, umbrele de soare, articole de şelărie,
jocuri, jucarii, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
oganizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, servicii de intermediere comercială,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți.
───────
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M 2022 06313
12/09/2022
NUTRIZEMA SRL, STR.
PETALELOR, NR. 2C, CAMERA
3, SAT VALEA URSULUI, JUDET
IASI, COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDET
IASI, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

ZWUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
29.01.01
(591) Culori revendicate:rosu (HEX#E03C31)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate

pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
compoturi, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte
bătut, curmale, ouă, ulei de măsline extra
virgin alimentar, falafel, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
hrană pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
carne uscată prin îngheţare / carne liofilizată,
legume uscate prin îngheţare / legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe tartinabile, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat / cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat / pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conserve, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
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pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, viermi de
mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman, smântână, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, burtă, trufe, conservate,
ton, nu viu, preparate pentru supa vegetală,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
spume vegetale, pastă vegetală de dovlecel,
cremă pe bază de legume, legume, conservate,
legume, gătite, legume, uscate, legume, la
conserve, zer, frişcă, albuş de ou, yakitori,
iaurt, gălbenuş de ou, piele de tofu, tempeh,
satay, legume, procesate, fructe, procesate,
ratatouille, duck confits, andouillettes, budincă
albă, choucroute garnie, hash browns, omletă,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat pe
bază de fructe pentru gătit, creme tartinabile pe
bază de legume, agar-agar pentru scop culinar,
branză quark, brânză cottage, băuturi pe bază
de acid lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir
glasat, ghimbir, conservat, ghimbir murat, supă
de fructe de pădure, desert pe bază de fructe
de pădure și frișcă, mâncare pe bază de
legume pentru bebeluși, verjus pentru uz culinar,
supă granulată, supă instant, supă groasă,
supă semipreparată, cuburi de supă, supă
de pește, supă de pui, supă gata-preparată,
concentrate pentru supă, supă de tăieței, supă
de pui granulată, fond de supă sub formă de
granule, preparate pentru supă de legume, fond
de supă, fiertură (supe), supe la conservă,
supe, bulion (pregătit), extracte pentru supe,
amestecuri pentru supe, prafuri pentru supe,
supe de legume, amestecuri pentru prepararea
de supe.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă

pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
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servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de

comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06314
12/09/2022
SC REAL EUROTRANS SRL, STR.
SPIRU HARET, BL. 119, AP. 19,
JUDET BUZAU, BUZAU, 120226,
BUZĂU, ROMANIA

RealGrill Cărbuni
pentru Grătar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 08.05.04;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Combustibili și materiale pentru iluminat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06315
12/09/2022
DVG PIZZA HOUSE SRL,
BULEVARDUL 1 DECEMBRIE
1918, NR. 1, BL 9,SC 2, EJ 3,
AP. 39, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06316
12/09/2022
N.H.G. PHOENIX CHOICE SRL,
STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. 2, ET. 3, AP. 51, SECTOR
1, BUCUREȘTI/ SECTOR 1,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU, NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

Innuendo
(531)

NYPD New York Pizza Delivery
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.05;
08.07.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru , alb,
galben, Negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Livrare de alimente și băuturi de către
restaurante.
43. Servicii oferite de restaurante.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.07.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu
excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, altele decât uleiurile
esențiale, esențe alcoolice, altele decât uleiurile
esențiale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06317
12/09/2022
MVB ABUNDENT RELAX SRL,
STR.VANTULUI, NR.15, AP.2,
JUDET TIMIS, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

Consulting Staff
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 26.03.04;
26.11.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Acordare de fonduri pentru entități
comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06318
12/09/2022
VALENTIN NIKOLAS TUDOSĂ,
COMUNA MUNTENII DE JOS,
JUDETUL VASLUI, MUNTENII DE
JOS, VASLUI, ROMANIA

NIKOLAS SAX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul

festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat întro rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, musichall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
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organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri

de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
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animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea
de
recepții
(divertisment),
planificarea
de
spectacole,
planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru

cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06319
12/09/2022
FROZEN CAR SRL, STR.
NICOALE DRĂGAN, NR.5A, SC.1,
AP.71, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, BL.1,
SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

FROZEN CAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software, descarcabile.
39. Servicii de utilizare în comun a
autoturismelor, servicii de taxi (transport),
organizarea transportului cu taxiul, transport de
călători în taxi, furnizare de servicii de rezervare
de taxiuri prin aplicații mobile, închiriere de
mașini electrice.
42. Furnizare de uz temporar online de
software nedescărcabil, furnizare de software
nedescărcabil online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06320
12/09/2022
MIHAI GĂINUȘĂ, STR. DOCTOR
ION GHIULAMILA, NR.33, SECTOR
5, BUCURESTI, 050677, ROMANIA

râsu'-plânsu'

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
───────

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).
40. Conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06321
12/09/2022
ASOCIAȚIA PAVA KULINARIQUM
EGYESULET, STR. BETHLEN
GABOR NR. 7/5, JUDETUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Taste of TRANSYLVANIA
Food Festival
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.13.25
(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.

M 2022 06322
12/09/2022
DELIA MARIA SRL, STR.
CISMELEI NR.19, CORP
B,UNITATEA NR.464, ET.P,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR.144,
BL.ST2, SC.B, AP.46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

La Brașoveanu' SIMIGERIE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.09; 29.01.13
(591) Culori revendicate:maro, crem, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, preparate din faina., covrigei, covrigi,
simigerie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06323
12/09/2022
BOCU SMART UNIT SYSTEMS
SRL, STR. POPA SAPCA, NR.6,
AP.1, JUDETUL VRANCEA,
FOCSANI, 620090, VRANCEA,
ROMANIA

BOCU REMOTES

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Întrerupătoare, electrice, televizoare, baterii
solare, întrerupătoare de circuit, închizători
de circuit, cabluri coaxiale, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, tastaturi pentru
calculatoare, carcase pentru telefoanele
inteligente, baterii, electrice, cântare de baie,
receptoare audio şi video, antene, acumulatori,
electrici, sisteme de supraveghere, aparatze
de înregistrare, transmiterea, redarea sunetului
sau imaginilor, telecomenzi tv, electronice,
telecomandă (pentru aparate electronice).
───────

