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Cereri Mărci publicate în 21/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

PINUM

3 M 2022 04070 14/06/2022 SC DEDEMAN SRL Pavăl

4 M 2022 04085 13/06/2022 IONUT EUGEN DRAGOMIR WayCup cofee shop
roastery&more

5 M 2022 04086 13/06/2022 BADETOIU DANIELA CAPRICII BOIEREȘTI

6 M 2022 04087 14/06/2022 QUANTUM PREMIUM
MODULES GROUP S.R.L

EXPO 2022 QUANTUM
MODULES PREMIUM
MODULAR BUILDING SYSTEM

7 M 2022 04088 14/06/2022 T&P ALTERNATIVE
SOLUTIONS SRL

Viewtopia The Secret Land

8 M 2022 04089 14/06/2022 BTIME STORE Zenno

9 M 2022 04090 14/06/2022 SALINFITOFARM S.R.L. GOLD & GLOW

FEMININE

16 M 2022 04098 14/06/2022 MILEVI SERVICII S.R.L ARTIZANALIA

17 M 2022 04099 14/06/2022 S.C. ARK ONE SECURITY
SERVICE S.R.L.

ARK ONE SECURITY SERVICE

18 M 2022 04100 14/06/2022 ZOLTAN BAJUSZ
IOZSEF BAJUSZ

HUNTERSHOP.RO

19 M 2022 04101 14/06/2022 CRISTIAN BURDUJAN GRAVITY PARK Jump Around!

20 M 2022 04102 14/06/2022 SINOFARM FRESH IMPEX SRL SINOFARM

21 M 2022 04103 14/06/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL

22 M 2022 04104 14/06/2022 HARPER MEDKLINIK SRL HARPER

23 M 2022 04105 14/06/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL

24 M 2022 04106 14/06/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL

2 M 2022 03970        07/06/2022 PINUM DOORS&WINDOWS
SRL

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03845    02/06/2022  RODICA NEAGU Tesalys

10 M 2022 04091 14/06/2022 FRIENDS 4 EVER S.R.L. BAR BOX

11 M 2022 04093 14/06/2022 FLEGO COM SRL COFFEE STOP

12 M 2022 04094 14/06/2022 HEMLOX HOME SRL Hemlox

13 M 2022 04095 14/06/2022 VASCAR SA VASCAR

14 M 2022 04096 14/06/2022 LUXADENT CLINIC SRL LUXADENT clinic

15 M 2022 04097 14/06/2022 GOOD LIFE CENTER S.R.L ACADEMIA RENASTERII
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 04107 14/06/2022 OSIRIS WHITE FARM SRL ROD

26 M 2022 04108 14/06/2022 ACVALOR-SVS SRL FRUTVIL

27 M 2022 04109 14/06/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL

28 M 2022 04110 14/06/2022 SĂNĂTATEA CONȘTIINȚEI SRL F.E.M.E.I.A. Fitness Energie
Motivație Evoluție Identitate
Armonie

29 M 2022 04111 14/06/2022 SUNT BICYCEL S.R.L SUN Touring

30 M 2022 04112 14/06/2022 LEE KEE FOOD IMPEX S.R.L LEE KEE CHINESE FOOD

31 M 2022 04113 14/06/2022 LIANGHUI STYLE S.R.L Casa Style

32 M 2022 04114 14/06/2022 VICTOR CEPOI Global Store

33 M 2022 04115 14/06/2022 HERMES COD SRL Toate e-mail-urile duc la
sediulsocial.ro

34 M 2022 04116 14/06/2022 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

AVANTAJ SoftPOS

35 M 2022 04117 14/06/2022 LIGIA FRĂŢILĂ NIKO PALACE

36 M 2022 04118 14/06/2022 RAREŞ-IONUŢ NEAMU de la Neamu Patiserie de casă
din Deta, România

37 M 2022 04119 14/06/2022 GSD SOFTWARE &
TECHNOLOGY SRL

Global Solutions for
Development - GSD Group
Building tech and innovation for
the benefit of people

38 M 2022 04120 14/06/2022 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

39 M 2022 04121 14/06/2022 PROSPER CHOICES SRL Exotic Whip Romania

40 M 2022 04122 14/06/2022 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

41 M 2022 04123 14/06/2022 WE EAT S.R.L. AveForchetta

42 M 2022 04124 14/06/2022 WE EAT S.R.L.

43 M 2022 04126 14/06/2022 THINK LAB SRL #foodofbucharest

44 M 2022 04127 14/06/2022 IRINA KOCIUBINSCAIA FOX

45 M 2022 04128 14/06/2022 GLOBAL RECORDS SRL YAYLISTS More than Playlists

46 M 2022 04129 14/06/2022 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE LUMIA

47 M 2022 04130 14/06/2022 ADRIAN BORȘ atentica

48 M 2022 04131 14/06/2022 ATELIERUL PAPIONEL SRL AtelierulVerde.ro

49 M 2022 04132 14/06/2022 IRINA KOCHUBINSCAIA LA HOT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2022 04133 14/06/2022 ENDOBESITY SRL ENDOBESITY Complex and

Complete Treatment of Obesity

51 M 2022 04134 14/06/2022 IRINA KOCIUBINSCAIA KKK

52 M 2022 04135 14/06/2022 IRINA KOCIUBINSCAIA SHANDONG MING YUAN
LATEX

53 M 2022 04136 14/06/2022 IRINA KOCIUBINSCAIA SPACE
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CERCETATORILOR, NR. 8, BL. 32,
SC. 1, ET. 3, AP. 18, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Tesalys

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, produse și articole pentru
igienă, substanțe de sterilizare, produse
pentru sterilizare , soluții de sterilizare,
preparate sanitare de sterilizare, preparate
de curățare pentru sterilizarea instrumentarului
stomatologic, preparate de curățare și
sterilizare a instrumentelor chirurgicale,
substanțe sub formă de tablete utilizate
pentru sterilizarea apei, bioindicatori pentru
supravegherea proceselor de sterilizare de uz
medical sau veterinar, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectanți de uz medical, produse
dezinfectante de uz menajer, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare, preparate de dezinfectare
pentru utilizarea în spitale.
7. Concasoare pentru deșeuri, mașini de
măcinat deșeuri, tocătoare electrice pentru
deșeuri, tocătoare (mașini) pentru deșeuri,
compresoare folosite pentru deșeuri, mașini
de sortat deșeuri, mașini pentru concasarea
deșeurilor, mașini pentru mărunțirea deșeurilor,
mașini pentru extragerea deșeurilor, mașini
pentru măcinarea deșeurilor, mașini pentru
transportul deșeurilor, mașini pentru conversia
deșeurilor, transportoare pentru deșeuri și
reziduuri, malaxoare și compresoare de
deșeuri (dispozitive electrice pentru eliminarea
deșeurilor), concasoare și prese pentru
deșeuri (dispozitive electrice pentru eliminarea
deșeurilor), mașini pentru îndepărtarea
deșeurilor lichide, utilaje pentru compactarea
deșeurilor (mașini), prese pentru balotarea

deșeurilor (mașini), aparate pentru recuperarea
deșeurilor (mașini), mașini unelte pentru
îndepărtarea deșeurilor, mașini pentru
mărunțirea deșeurilor horticole, mașini
separatoare de deșeuri și gunoaie, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru eliminarea deșeurilor, pentru
uz casnic, compresoare (compactoare) pentru
colectarea deșeurilor cu vehicule, compresoare
(compactoare) pentru colectarea deșeurilor
în containere, mașini pentru producere de
compost din deșeuri organice, compactoare
de gunoi, concasoare de gunoi, mașini
pentru împrăștierea gunoiului, mașini pentru
compactarea gunoiului, mașini pentru presarea
gunoiului, mașini industriale pentru compactarea
gunoiului, concasoare de gunoaie , aspirator
cu tocător pentru curățarea resturilor de
gunoaie, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
pulverizat, mașini de spălat, mașini de curățat
industriale, aparate de curățat cu aburi (mașini),
mașini și aparate electrice de curățat.
10. Cutii adaptate pentru deșeuri medicale,
recipiente speciale pentru deșeuri medicale,
recipiente adaptate special pentru eliminarea
instrumentelor medicale, seringilor și altor
deșeuri medicale contaminate, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, măști pentru prevenirea contaminării,
măști medicale, măști chirurgicale, mănuși
chirurgicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de uz medical, pulverizatoare de uz medical.
11. Nebulizatoare pentru sterilizare, aparate
pentru sterilizarea aerului, autoclave pentru
sterilizare, instalații pentru sterilizare, autoclave
electrice utilizate în sterilizare, recipiente sub
presiune pentru sterilizare, toalete cu funcții
de sterilizare, autoclave de sterilizare de
uz medical, aparate de sterilizare pentru uz
medical, aparate portabile pentru sterilizare cu
abur, aparate de sterilizare pentru instrumente
chirurgicale, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, pungi de unică folosință
pentru sterilizare, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, aparate de
sterilizare cu abur folosite în laboratoare,
aparate de sterilizare cu abur, de uz medical,
aparate de sterilizare cu abur, de uz casnic,
aparate de sterilizare cu abur, de uz industrial,
instalații de sterilizare chimică (aparate de
tratare a apei), instalații de sterilizare cu
ultraviolete (aparate de tratare a apei), unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei,
de uz casnic, unități cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz industrial, aparate de

(210) M 2022 03845
(151) 02/06/2022
(732) RODICA NEAGU, STR.
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dezinfectat, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare de uz medical, incineratoare,
incineratoare de deșeuri, instalații termice de
incinerare, cuptoare de incinerare în pat fluidizat,
incineratoare pentru deșeuri de uz industrial,
incineratoare pentru deșeuri de uz casnic,
cuptoare pentru deșeuri, aparat decantor pentru
deșeuri, cuptoare pentru tratarea deșeurilor,
instalații de purificare pentru deșeuri, cuptoare
pentru reciclarea deșeurilor de metal, cuptoare
pentru topirea deșeurilor de metal, cuptoare
pentru decontaminarea deșeurilor de metal,
bioreactoare destinate utilizării la tratarea
deșeurilor, instalații de combustie pentru
combustibili obținuți din deșeuri, cuptoare pentru
îndepărtarea stratului protector de pe deșeurile
de metal, instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, instalații
industriale de tratare, camere de decontaminare,
dușuri de decontaminare, echipamente
portabile de decontaminare, cuptoare
pentru decontaminarea metalelor, dușuri
de decontaminare (dispozitive independente),
dușuri de decontaminare portabile (dispozitive
independente), echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, instalații de uscare.
16. Pungi de hârtie destinate utilizării în
sterilizarea instrumentelor medicale, pungi de
hârtie de uz casnic pentru deșeuri alimentare,
pungi din material plastic biodegradabil pentru
deșeuri alimentare, de uz casnic, saci de gunoi,
pungi de gunoi din hârtie, saci pentru coșul de
gunoi, saci din hârtie pentru coșul de gunoi,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, saci
din plastic pentru coșul de gunoi, saci de
gunoi din plastic (pentru uz casnic), saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic), saci de
gunoi din vinil de uz casnic, saci de gunoi din
hârtie sau din material plastic, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare.
21. Containere de deșeuri, coșuri pentru deșeuri
de hârtie, coșuri pentru gunoi, bene de gunoi, lăzi
de gunoi, coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi metalice, coșuri pentru
gunoiul menajer, coșuri de gunoi din plastic (cutii
pentru gunoi), coșuri de gunoi din metal, coșuri
de gunoi de uz menajer, capace montate pentru
recipiente de gunoi, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii.

───────

SRL, SOS. PIPERA, NR.48,
PAVILION ADMINISTRATIV CAM.
19, ET.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PINUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.03.01; 07.03.02

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

16. Ambalaje speciale din hartie sau carton
pentru produse.
19. Ferestre nemetalice, tocuri şi pervazuri
pentru uşi nemetalice, plinte nemetalice, pazii
(elemente de constructii), căptuşeli nemetalice,
praguri nemetalice, glafuri nemetalice.
20. Mana curentă pentru scari din lemn,
elemente pentru scări respectiv: trepte din lemn
pentru scari din lemn, mic mobilier, mobilier
pentru birouri şi spaţii comerciale, ambalaje din
lemn.
21. Tocatoare pentru bucatarie.
35. Servicii de comert în ţară şi străinătate
a produselor fabricate şi pieselor de schimb
sus menţionate, servicii de agentii de import-
export pentru materii prime, servicii comerciale,
reprezentanţă in domeniul afacerilor comerciale
privind intermedierea pentru terti.
36. Consultanţă financiară, servicii financiare,
servicii mobiliare sau imobiliare.
37. Organizarea şi efectuarea service-ului
aferent livrărilor şi/sau instalării produselor.
39. Transport mărfuri intern şi internaţional,
leasing operational cu utilaje, fara a permite
achizitia bunurilor prin inchirirere sau in rate.
41. Transfer de know-how (instruire).
42. Activităţi tehnologice de modernizare a
capacităţilor de producţie din fabricile de
prelucrare a lemnului, consultanta in domeniul
tehnologiei, inginerie, servicii de design
industrial.

───────

(210) M 2022 03970
(151) 07/06/2022
(732) PINUM DOORS&WINDOWS
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(210) M 2022 04070
(151) 14/06/2022
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)
Pavăl

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 04085
(151) 13/06/2022
(732) IONUT EUGEN DRAGOMIR, STR

IANACHE, NR. 73, JUD. IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

WayCup cofee shop
roastery&more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.02;
26.11.01; 26.01.03

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

35. Servicii de vânzări cu amănuntul şi comenzi
pentru produsele alimentare, băuturi şi mărfuri
incluzând: cafea măcinată şi cafea boabe,
ceai, cacao, cafea preparata şi cafea espresso
preparată ( precum şi băuturi având la bază
cafea, espresso şi/sau lapte), arome sub
formă de pulberi, siropuri aromate, produse de

panificaţie ( incluzând franzeluţe, chifle cu lapte,
biscuiţi, fursecuri fără creme, prăjituri din aluat,
cozonaci, pâine şi amestecuri gata preparate
pentru obţinerea acestora), alimente ambalate,
sanvişuri şi mâncăruri preparate, articole de
ciocolată şi cofetărie, îngheţată, amestecuri pe
bază de lapte cu arome şi gheaţă, preparate
îngheţate de cofetărie, preparate reci sau calde
gata de consum din fructe şi grăunţe întregi din
cereale, fructe uscate, gemuri de fructe, paste
(carne sau brânză) pentru tartine, cheaguri şi
conservanţi, sucuri, băuturi răcoritoare, aparate
electrocasnice ( incluzănd ceainice, cafetiere,
cafetiere espresso şi râşniţe de cafea), articole
de menaj, aparate neelectrice şi articole legate
de acestea ( incluzând râşnişe de cafea şi maşini
de măcinat cafea acţionate manual, cafetiere
neelectrice cu picurare, cafetiere neelectrice de
tip plonjor), ceşti de cafea şi pentru alte băuturi
prevăzute cu izolaţie ( executate din metal, mase
plastice şi/sau materilae ceramice), suporturi
pliante pentru ceşti şi cutiuţe, îmbrăcăminţi
de protecţie pentru sticle, damigene executate
din alte materiale decât hârtia, sticle izolate
cu depresiune, ceşti de cafea, ceşti de
ceai şi căni, articole de sticlărie, vase şi
farfurii şi castroane, suporturi pentru platouri şi
farfurii calde, bidoane de depozitare, filtre de
cafea din hârtie sau alte materiale, mobilier,
ceasornice, jucării, cărţi, înregistrări muzicale,
tricouri, bonete, cămăşi de lucru, jachete, şorturi
şi alte obiecte de îmbrăcăminte., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
gestiunea afacerilor comerciale, administrare
comercială, lucrări de birou şi în special,
servicii cu amănuntul în domeniile: cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole
de menaj, articole de bucătărie, ceasuri,
ceasornice, cronometre de bucătărie, ceasuri
cu oprire, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale,
mouse paduri, portmonede, portofele, sacoşe,
genţi, seviete, sacoşe pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate fabricate din pânză, plastic sau
piele, şnururi de piele pentru chei, îmbrăcăminte,
şepci şi pălării, jucării incluzând ursuleţi, jucării
umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii
ale acestora, ornamente de crăciun, distribuţie
en-gros, magazine en- gros şi servicii de
comandă en-gros toate în domeniul: cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole
de menaj, articole de bucătărie, ceasuri,
ceasornice, cronometre de bucătărie, ceasuri
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cu oprire, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale,
mouse-paduri, portmonede, portofele, sacoşe,
genţi, serviete, sacoşe pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate fabricate din pânză, plastic sau
piele, şnururi de piele pentru chei, îmbrăcăminte,
şepci şi pălării, jucării incluzând ursuleţi, jucării
umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii
ale acestora, ornamente de crăciun, servicii
de comandă poştale şi servicii de comandă
poştale prin catalog, servicii de comandă
computeriată on-line, servicii de comandă
en-detail computerizate on-line, servicii de
comandă on-line şi servicii cu amănuntul
computerizate on-line toate în domeniul: cafea,
ceai, cacao, alimente ambalate şi preparate,
aparate electrice, aparate neelectrice, articole
de menaj, articole de bucătărie, ceasuri,
ceasornice, cronometre de bucătărie, ceasuri
cu oprire, bijuterii, cărţi, înregistrări muzicale,
mous- paduri, portmonede, portofele, sacoşe,
genţi, serviete, sacoşe pentru cărţi, valize şi
umbrele, toate fabricate din pânză, plastic sau
piele, şnururi de piele pentru chei, îmbrăcăminte,
şepci şi pălării, jucării incluzând ursuleţi, jucării
umplute, jucării de pluş, păpuşi şi accesorii ale
acestora, ornamente de crăciun.

───────

(210) M 2022 04086
(151) 13/06/2022
(732) BADETOIU DANIELA, STR

PESCARUSULUI, NR 9, BL M11,
SC1, AP.41 ETAJ 7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022164, ROMANIA

(540)

CAPRICII BOIEREȘTI

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.08

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

───────

(210) M 2022 04087
(151) 14/06/2022
(732) QUANTUM PREMIUM MODULES

GROUP S.R.L, TARLA 76,
PARCELA 3701/3/2, SP. COM. 1,
ETAJ 1, JUD. ILFOV , COMUNA
BERCENI , ILFOV, ROMANIA

(540)

EXPO 2022 QUANTUM
MODULES PREMIUM

MODULAR BUILDING SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.12

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

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative cu privire la comercializarea și
dezvoltarea construcțiilor modulare prefabricate,
servicii de publicitate, marketing și promovare
cu privire la comercializarea și dezvoltarea
construcțiilor modulare prefabricate, toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de

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,
lapte, branza, iaurt, unt, alte produse lactate.
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case modulare şi dezvoltarea de proiecte
rezidenţiale de case modulare şi anume
case/vile unifamiliale, case/vile plurifamiliale,
duplexuri modulare, case de vacanţă modulare.
36. Servicii oferite de agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii imobiliare derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate., toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case/vile unifamiliale, case/
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.

───────

(210) M 2022 04088
(151) 14/06/2022
(732) T&P ALTERNATIVE SOLUTIONS

SRL, STRADA BERZEI, NR. 8,
JUDETUL BIHOR, SANTANDREI,
417515, BIHOR, ROMANIA

(540)
Viewtopia The Secret Land

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

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

───────

(210) M 2022 04089
(151) 14/06/2022
(732) BTIME STORE, CORP C1, ET 5,

AP 38, SECTOR 6, BUCURESTI,
060042, ROMANIA

(540)
Zenno

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

8. Foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile pentru
unghii , pile de unghii pentru manichiură,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, aparate de ras.

───────37. Servicii de construcții de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, servicii de
construcții prefabricate, servicii de construcții
civile prefabricate, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
toate cele de mai sus derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate., toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case/vile unifamiliale, case/
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.
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(210) M 2022 04090
(151) 14/06/2022
(732) SALINFITOFARM S.R.L.,

STR. UNIRII, NR. 30, JUDET
MARAMURES, SAT OCNA
ȘUGATAG, 437205, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

GOLD & GLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, loțiuni, creme de corp.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicinale,
suplimente nutritive și suplimente alimentare.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 3 și 5.

───────

(210) M 2022 04091
(151) 14/06/2022
(732) FRIENDS 4 EVER S.R.L., STR.

BUNA ZIUA, NR. 39, BL. E7D, SC.
1, ET. 6, AP. 56, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

BAR BOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX#5bc7d3), alb (HEX#ffffff)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de baruri.

───────
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(210) M 2022 04093
(151) 14/06/2022
(732) FLEGO COM SRL, STR. PREOT

GOGLEA, NR. 193/3, SAT
VALEA VOIEVOZILOR, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA RĂZVAD,
137397, DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

COFFEE STOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.14;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#d12426),
negru (HEX#010101), alb (HEX#ffffff)

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

30. Cafea și produse pe bază de cafea.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu cafea și produse pe bază de
cafea.
43. Servicii oferite de cafenea.

───────

(210) M 2022 04094
(151) 14/06/2022
(732) HEMLOX HOME SRL, STR.

MOLIDULUI, NR. 41, JUDEȚ CLUJ,
HUEDIN, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Hemlox
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate, felinare
(lumânări), brichete, brichete combustibile
(brichete de cărbune), brichete de cărbune,
brichete pentru grătar, brichete cu lignit, brichete
de cărbune de lemn, pelete de combustibil,
pelete de lemn pentru încălzire (combustibil).
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produse din clasa 4, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere comod din magazine,
din cataloage cu livrare prin corespondenţă
sau media electronică, şi anume de pe site-
uri web (excepând transportul lor), servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vânzare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, publicitate online și promovare prin
intermediul unei rețele de computere și al
unei retele de telefonie mobilă, servicii de
expunere comercială de mărfuri, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, lucrări de birou,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor de
mai sus, demonstraţii cu produse, închirierea
de timp și spațiu de publicitate în mediile de
comunicare, prezentarea produselor în toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării
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cu amănuntul și/sau cu ridicată, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agenții de import şi export, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.

───────

(210) M 2022 04095
(151) 14/06/2022
(732) VASCAR SA, STRADA PODUL

ÎNALT, NR. 4, JUDEȚ VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

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

(540)

VASCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06

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

clase:
16. Afișe, albume, ambalaj din plastic, ambalaj
de carton, hârtie de ambalaj, ambalaje pentru
mâncare, autocolante (articole de papetărie),
broșuri, carduri, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, carton, cataloage,
chitanțiere, cutii de transport realizate din hârtie,
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii
din hârtie sau carton, dispozitive de imprimat,
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
documente de prezentare tehnica, echipament
pentru imprimare și legare, aparate manuale
pentru etichetare , etichete adezive, etichete
pentru marcare, fișe cu informații, folie de
polipropilenă pentru împachetare, folii pentru
ambalarea alimentelor, folii de plastic pentru
împachetat și ambalat, hârtie și carton, materiale
pentru ambalat, materiale imprimate, material
plastic pentru ambalat, panouri publicitare

tipărite, din hârtie, pelicule din material
plastic aderente, extensibile, pentru paletizare,
programe tipărite, publicații promoționale, pungi
de ambalat din hârtie, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, recipiente de ambalat din
hârtie, recipiente din carton, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, semne adezive,
ustensile de corectare și ștergere, ustensile de
scris și ștampilat, bannere din hârtie, benzi
adezive, liste de prețuri (tipărite), tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor, benzi
de hârtie, materiale imprimate care reprezintă
valoare monetară sau în scopuri financiare.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, aspic, bacon, boabe
de soia preparate, boabe, brânzeturi, bucati de
carne refrigerate, cârnați, caltaboș, carne, carne
ambalată, carne preparată, carne proaspătă,
carne procesată, în conservă, cărnuri, conserve
de carne, conserve din pește, extracte din carne,
falafel, fasole, feluri de mâncare preparate din
carne, grăsimi comestibile, gelatină, gelatine de
carne, gustări pe bază de carne, hamburgeri,
înlocuitori de carne, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de ouă, jambon, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mațe pentru cârnați, naturale
sau artificiale, mezeluri, mezeluri vegetariene,
produse din carne preparate, produse din carne
congelată, pui, pulpă, salam, sarmale, semințe
comestibile, șuncă, supe, tocăni, uleiuri vegetale
de uz alimentar, untură, vânat, ficat, pate de ficat,
paste de carne, pastramă, pateu vegetal, cârnați
vegetali, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, carne
gătită, la conservă, amestec de ulei (de uz
alimentar), burtă de vacă, concentrate (bulion),
cotlete de porc, curcan, fripturi, măruntaie, tobă,
pateuri din carne.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat,
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci ,
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produse apicole precum: miere, propolis, lăptișor
de matcă, ceară de albine, fagure brut, produse
apicole, agenți de dospire pentru alimente,
agenți de îngroșare pentru gătit, alimente cu
paste la conservă, aluaturi și amestecuri din
acestea, amestecuri de sucuri de carne sub
formă de granule, arome preparate din carne,
plăcintă cu carne, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, produse de patiserie din legume și
carne, sosuri de carne, produse pentru frăgezit
carne, de uz alimentar, agenți de îngroșare
vegetali, amestecuri de condimente, amestecuri
pentru umpluturi (alimente), aperitive (tartine),
arome alimentare, arome și condimente,
cereale, concentrat de făină pentru alimente,
conserve de paste, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, drojdie și agenți de
dospire, esențe de uz alimentar (cu excepția
uleiurilor esențiale), făină, garnituri asezonate
pentru carne, pește, vânat, gluten preparat ca
produs alimentar, hamburgeri (sandvișuri), malț
pentru alimentație, orez, mirodenii (condimente),
pâine, ovăz și grâu presat, paste făinoase
alimentare pentru consum uman, plăcinte,
potențiator de gust pentru alimente (altele
decât uleiurile esențiale), prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, preparate pentru utilizare ca agenți
de creștere a alimentelor, produse de brutărie,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), sandvișuri, rulouri (produse
de patiserie), sosuri, zarzavaturi conservate
(condimentare), aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, amestecuri preparate de patiserie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
efectuarea de studii interne privind comunicările
comerciale, furnizarea de informații comerciale,
închiriere de spații, timp și materiale publicitare,
informații comerciale, managementul activităților
comerciale, difuzare de materiale publicitare ,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale

sau publicitare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuție de mostre, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, prelucrare de date,
sistematizare și management, realizarea de
benzi video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de agentii de import și export, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la delicatese, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, regruparea în avantajul terților
a produselor de tipul: afișe, albume, ambalaj
din plastic, ambalaj de carton, hârtie de
ambalaj , ambalaje pentru mâncare, autocolante
(articole de papetărie), broșuri, carduri, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, carton, cataloage, chitanțiere, cutii
de transport realizate din hârtie, cutii de hârtie
pentru livrarea bunurilor, cutii din hârtie sau
carton, dispozitive de imprimat, distribuitoare
de sfori folosite la împachetare, documente
de prezentare tehnica, echipament pentru
imprimare și legare, aparate manuale pentru
etichetare , etichete adezive, etichete pentru
marcare, fișe cu informații, folie de polipropilenă
pentru împachetare, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, hârtie și carton, materiale pentru
ambalat, materiale imprimate, material plastic
pentru ambalat, panouri publicitare tipărite, din
hârtie, pelicule din material plastic aderente,
extensibile, pentru paletizare, programe tipărite,
publicații promoționale, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de plastic pentru ambalat și
împachetat, recipiente de ambalat din hârtie,
recipiente din carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
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carton sau plastic, semne adezive, ustensile
de corectare și ștergere, ustensile de scris și
ștampilat, bannere din hârtie, benzi adezive,
liste de prețuri, tăvi din hârtie cartonată pentru
ambalarea alimentelor, benzi de hârtie, materiale
imprimate care reprezintă valoare monetară sau
în scopuri financiare, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, intestine pentru cârnați și imitații
ale acestora, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de
carne, aspic, bacon, boabe de soia preparate,
boabe, brânzeturi, bucati de carne refrigerate,
cârnați, caltaboș, carne, carne ambalată, carne
preparată, carne proaspătă, carne procesată, în
conservă, cărnuri, conserve de carne, conserve
din pește, extracte din carne, falafel, fasole,
feluri de mâncare preparate din carne, grăsimi
comestibile, gelatină, gelatine de carne, gustări
pe bază de carne, hamburgeri, înlocuitori
de carne, înlocuitori de brânză, înlocuitori
de ouă, jambon, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate pe bază de carne,
mațe pentru cârnați, naturale sau artificiale,
mezeluri, mezeluri vegetariene, produse din
carne preparate, produse din carne congelată,
pui, pulpă, salam, sarmale, semințe comestibile,
șuncă, supe, tocăni, uleiuri vegetale de uz
alimentar, untură, vânat, ficat, pate de ficat,
paste de carne, pastramă, pateu vegetal, cârnați
vegetali, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, carne
gătită, la conservă, amestec de ulei (de uz
alimentar), burtă de vacă, concentrate (bulion),
cotlete de porc, curcan, fripturi, măruntaie,
tobă, pateuri din carne, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, agenți de
dospire pentru alimente, agenți de îngroșare
pentru gătit, alimente cu paste la conservă,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri
de sucuri de carne sub formă de granule,
arome preparate din carne, plăcintă cu carne,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
produse de patiserie din legume și carne,

sosuri de carne, produse pentru frăgezit carne,
de uz alimentar, agenți de îngroșare vegetali,
amestecuri de condimente, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), aperitive (tartine), arome
alimentare, arome și condimente, cereale,
concentrat de făină pentru alimente, conserve
de paste, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, drojdie și agenți de dospire, esențe
de uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
făină, garnituri asezonate pentru carne, pește,
vânat, gluten preparat ca produs alimentar,
hamburgeri (sandvișuri), malț pentru alimentație,
orez, mirodenii (condimente), pâine, ovăz și
grâu presat, paste făinoase alimentare pentru
consum uman, plăcinte, potențiator de gust
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, preparate pentru
utilizare ca agenți de creștere a alimentelor,
produse de brutărie, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sandvișuri, rulouri (produse de patiserie), sosuri,
zarzavaturi conservate (condimentare), aditivi pe
bază de gluten pentru uz culinar, amestecuri
preparate de patiserie, pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, servicii de închiriere în legătură
cu vehicule, transporturi și depozitare, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu transportul, transport, ambalaje
pentru alimente, ambalare de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, depozitare
de alimente, depozitare de containere și de
mărfuri, depozitare de produse, depozitare în
vrac, furnizare de informații despre închirierea
de mașini și aparate pentru ambalare sau
împachetare, furnizare de informații despre
servicii de înmagazinare, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, împachetare și
ambalare de bunuri, închiriere de spații, structuri,
unități și containere pentru depozitare și
transport, înmagazinare, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, ridicare de
încărcături, servicii de distribuție, servicii de
împachetare și ambalare, servicii de livrare a
alimentelor, servicii de stocare a alimentelor,
depozitarea lichidelor, depozitarea fluidelor,
închirierea de containere pentru depozitare
și înmagazinare, servicii de descărcare și
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reambalare, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, transport și livrare de bunuri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de catering, consiliere
în domeniul culinar, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, închiriere de mașini industriale de gătit,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de gătit, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru furnizarea de
alimente.

───────

(210) M 2022 04096
(151) 14/06/2022
(732) LUXADENT CLINIC SRL, STR.

DOAMNA STANCA, NR. 17C, ET
P, AP U 137-G19, JUDEȚ SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
SECTORUL 1, ROMANIA

(540)

LUXADENT clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.02; 29.01.08

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

clase:
44. Servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
asistenţă stomatologică, servicii stomatologice,
consultaţii stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologic, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, servicii medicale de
igienă orală, servicii de albire a dinţilor, servicii
de curăţare a dinţilor, ecografii stomatologice,
anestezie dentară, montare de pietre preţioase
în proteze dentare, servicii de ajustare a
protezelor dentare, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii de
ortodonție, servicii de tratament de canale
radiculare dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor., furnizare de informaţii despre
stomatologie, servicii de igienă dentară.

───────
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(210) M 2022 04097
(151) 14/06/2022
(732) GOOD LIFE CENTER S.R.L,

STR. MIHAIL SEBASTIAN,
NR.88, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA
RENASTERII FEMININE

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

41. Programe terapeutice de instruire, coaching
si consiliere dedicate femeilor, coaching
personal, coaching pentru viata, consiliere si
coaching cu privire la feminitate si dezvoltare
personala, furnizare online de programe si
meditații terapeutice si pentru dezvoltarea
personala, furnizare online de meditații
terapeutice video si/sau audio, organizare de
cursuri online (platforma) si offline, organizarea
si susținerea de ateliere, seminarii, cursuri
si tabere terapeutice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, publicare
de texte altele decat cele publicitare, publicare
de cârti, publicarea online a cărților electronice,
servicii educaționale de tip coaching, servicii de
pregătire sau educare in domeniul coaching-
ului dedicat femeilor, furnizare de cursuri
de instruire, servicii de formare profesionala,
formare practica, formare continua, instruire,
ghidare vocationala (consiliere educaționala sau
de instruire), transfer de know- how.
44. Servicii de psiholog, servicii de terapie,
ședințe individuale online de terapie.

───────

(210) M 2022 04098
(151) 14/06/2022
(732) MILEVI SERVICII S.R.L, STR.

MESCHENDORFER, NR.419,
JUDETUL BRASOV, SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ARTIZANALIA

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

29. Migdale, măcinate, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole conservată,
fructe de pădure conservate, fiertură/bulion,
nuci glasate, mezeluri, brânză, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de
cocos deshidratată, smântână (produse lactate),
crochete, fructe cristalizate/ fructe glazurate,
curmale, nuci condimentate, legume uscate prin
înghețare/ legume liofilizate, fructe conservate,
fructe înăbușite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
fructe conservate în alcool, fructe congelate,
fructe, la conserve, usturoi conservat, alune
preparate, humus, linte conservată, marmeladă,
lapte, ciuperci conservate, nuci preparate,
măsline conservate, ceapă conservată, mazăre
conservată, murături, chipsuri de cartofi, pastă
de fructe presate, ulei de rapiță alimentar,
semințe preparate, ulei alimentar de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui preparate,
porumb dulce procesat, piure de tomate, trufe
conservate, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, legume la conserve, legume
procesate, fructe procesate, flori comestibile
uscate, ghimbir glasat, ghimbir conservat .

30. Ienibahar, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, cafea prăjită artizanal, biscuiți/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrișcă procesată, făină
de hrișcă, bulgur, torturi/ prăjituri, zahar
candel cristalizat, caramele (dulciuri)/caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, spume de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, scorțișoară
(mirodenie), cuișoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb măcinat, biscuiți sărați
și uscați (crackers), turtă dulce, golden syrup
(sirop auriu), batoane de cereale bogate în
proteine, miere, înghețată, lipii pe bază de
cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/ pastile
(produse de cofetărie), macarons, marțipan, făini
de nuci, nucșoară, făină de ovăz, produse de
cofetărie din fructe, piper, floricele de porumb,
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făină de cartofi, propolis/clei de albine, șofran
(asezonare), semințe de susan (produse e
asezonare), tamarind (condiment), cremă de
zahăr ars, capsule de cafea umplute, nuga,
harissa (condiment), semințe de anason stelat,
zahăr, ceai, băuturi pe bază de ceai, turmeric,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenți pentru
cafea, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie .
31. Migdale (fructe), hrișcă neprocesată,
semințe de cereale neprocesate, rădăcini de
cicoare, boabe de cacao brute, coajă de
nucă de cocos, flori uscate pentru decorare,
fructe proaspete, reziduuri de fructe (tescovină)/
tescovină, ierburi de grădină proaspete,
usturoi proaspăt, grăunțe (cereale), struguri
proaspeți, alune de pădure proaspete, boabe
de ienupăr, nuci de cola, linte proaspătă,
semințe de in comestibile neprocesate, boabe de
roșcove în formă brută, nuci neprocesate, flori
comestibile proaspete, ovăz, ceapă proaspătă,
arahide proaspete, mazăre proaspătă, ardei
(plante), conuri de pin, plante, plante uscate
pentru decorare, polen (materie primă),
quinoa neprocesată, secară, susan comestibil
neprocesat, spanac proaspăt, dovleci proaspeți,
dovlecei proaspeți, legume proaspete, grâu.
40. Măcinarea făinii, afumarea alimentelor,
conservarea alimentelor și a băuturilor,
congelarea alimentelor, prăjirea cafelei,
zdrobirea fructelor.

───────

(210) M 2022 04099
(151) 14/06/2022
(732) S.C. ARK ONE SECURITY

SERVICE S.R.L., BLD. ELISABETA,
NR.11, CAMERA 1, SC.B, ET.1,
AP.8, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ARK ONE SECURITY SERVICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.05;
26.13.25; 01.01.05

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

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

9. Software de securitate, balize de securitate
luminoase, camere video de securitate, aparate
holografice de securitate, bariere de securitate
automate, aparate de avertizare de securitate,
aparate de securitate pentru lifturi, benzi adezive
de securitate (magnetice), benzi adezive de
securitate (codificate), aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, software
de securitate descărcabil pentru calculatoare,
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jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
software pentru utilități, securitate și criptografie,
aparate pentru supraveghere de securitate,
roboți pentru supraveghere de securitate,
aparate și instrumente electrice și electronice
de securitate, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, cartele
codificate cu caracteristici de securitate pentru
identificare, sisteme electronice de securitate
pentru rețele casnice, perne de aer pentru
protecție anticădere în scop de securitate,
sisteme de alarmă de securitate (altele
decât cele pentru vehicule), aparate de
scanare corporală cu raze x pentru securitate,
controlere fără fir pentru monitorizarea și
controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces
și de securitate pentru clădiri, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, aparate de control al
securității, echipamente de protecție și siguranță,
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru prevenirea furtului, altele decât pentru
vehicule, aparate pentru supravegherea țintei
(electrice), aparate pentru supravegherea țintei
(electronice), aparate pentru supravegherea
țintei (telescopice), aparate și instrumente
de semnalizare, bariere optice de siguranță,
indicatoare de siguranță, etichete electronice,
etichete electronice de siguranță, extinctoare,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
stropire pentru protecția împotriva incendiilor,
sisteme de siguranță electronice integrate
pentru vehicule terestre, sisteme de stingere
a incendiilor, senzori pentru protecția vieții
private, lansatoare de cablu pentru siguranță
și salvare, sisteme informatice, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software pentru sisteme informatice de
management (mis), tablouri de comandă
pentru alarme de securitate, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, controlere
electronice, controlere electrice, circuite de
control, amplificatoare de control, controlere
video grafice, controlere electronice digitale,
circuite de control electrice, unități electronice
de control, sisteme de control electronice,
dispozitive de control ethernet, dispozitive
de control (automate), aparatură de control
automată, dispozitive programabile de control,
dispozitive de control numeric, panouri de
control tactile, aparate de control multiport,
circuite electronice de control, instalații
de control (electrice), aparate electronice

de control, aparate electrice de control,
aparate pentru controlul căldurii, controlere
pentru monitoare video, instrumente pentru
controlul temperaturii, senzori pentru controlul
rotației, software pentru controlul mișcării,
dispozitive pentru controlul mișcării, încuietori
controlate prin radiofrecvență, aparate de control
(acționate electric), dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de control al accesului,
sisteme de control al presiunii, controlere
de proces (electronice), controlere pentru
terminale (electrice), aparate electrice pentru
controlul accesului, aparate pentru controlul
accesului (electrice), unități pentru controlul
proceselor (electrice), aparate pentru controlul
circulației (electrice), panouri de control pentru
iluminat, programe-control pentru recunoasterea
imaginilor, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electrice de supraveghere, busole
magnetice pentru supraveghere, aparate pentru
supravegherea țintei (satelit), aparate pentru
supravegherea țintei (optice), aparate de
detecție cu ultraviolete, aparate de detecție cu
microunde, alarme de detecție a scurgerilor
de apă, programe informatice care permit
accesul sau pentru controlul accesului,
unități de control al accesului (automate),
instalații automate de control al accesului,
sisteme de control al accesului (electrice),
sisteme de control al accesului (automate),
mecanisme de control al accesului (automate),
instalații electrice de control al accesului,
carduri de control al accesului (codificate
sau magnetice), comenzi de automatizare
industrială, servere pentru automatizarea
locuinței, sisteme de automatizare pentru case,
sistem de automatizare pentru clădiri, dispozitive
de automatizare pentru locuințe, hub-uri pentru
automatizarea caselor.
37. : instalarea sistemelor de securitate, servicii
de informații referitoare la întreținerea sistemelor
de securitate, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, instalare
de sisteme de control al accesului, instalare
de sisteme de securitate, instalare și reparare
de dispozitive de alarmă antifurt, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, instalare,întreținere și reparare de
alarme antifurt, instalarea de sisteme de detecție
a focului, întreținere și service de alarme de
securitate, întreținere de instalații de alarme de
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
alarmă anti-incendiu, instalare de alarme antifurt,
instalare de alarme, reparații sau întreținere
de alarme de incendiu, reparații de alarme
antifurt, reparații de alarme anti-incendiu, servicii
de întreținere a camerelor blindate, reparații
de alarme, instalare de sisteme informatice,
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instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru vehicule, instalare de aparate de
securitate pentru case, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, instalare de
dispozitive de securitate pentru echipamente sub
presiune, servicii de întreținere și reparații privind
barierele automate, servicii consultative privind
instalarea de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, securitate, protecție și reconstituire
it, servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, proiectarea sistemelor
informatice, analiza sistemelor informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, consultanță
în materie de sisteme informatice, configurare
de sisteme și rețele informatice, monitorizare
de sisteme informatice pentru detectarea
avariilor, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
servicii de securitate tehnologică privind
vehiculele terestre, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, consultanță în
domeniul software-ului de securitate, închiriere
de programe de securitate pe internet, control
tehnic și inspecție, control de calitate și testare,
supravegherea proceselor pentru asigurarea
calității.
42. Securitate, protecție și reconstituire it,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, proiectarea sistemelor
informatice, analiza sistemelor informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, consultanță
în materie de sisteme informatice, configurare
de sisteme și rețele informatice, monitorizare
de sisteme informatice pentru detectarea
avariilor, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
servicii de securitate tehnologică privind
vehiculele terestre, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, consultanță în
domeniul software-ului de securitate, închiriere
de programe de securitate pe internet, control
tehnic și inspecție, control de calitate și testare,
supravegherea proceselor pentru asigurarea
calității.

───────

(210) M 2022 04100
(151) 14/06/2022
(732) ZOLTAN BAJUSZ, STR.

LIVEZILOR NR.3, JUDETUL
BIHOR, SALDABAGIU DE MUNTE,
BIHOR, ROMANIA
IOZSEF BAJUSZ, STR.
LIVEZILOR, NR.3, JUDETUL
BIHOR, SALDABAGIU DE MUNTE,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HUNTERSHOP.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 03.04.07

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de articole de arme de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin mijloace electronice (de exemplu
prin intermediul site-urilor web), publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare a armelor de vanatoare si agrement,
muniție, echipament de vanatoare si protecție,
arme albe, dispozitive de autoaparare si alte
produse complementare, difuzare de anunțuri
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publicitare prin rețele de comunicații online a
armelor de vanatoare si agrement, muniție,
echipament de vanatoare si protecție, arme
albe, dispozitive de autoaparare si alte produse
complementare, servicii de comenzi online a
armelor de vanatoare si agrement, muniție,
echipament de vanatoare si protecție, arme
albe, dispozitive de autoaparare si alte produse
complementare, servicii de comenzi online
computerizate a armelor de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online a armelor de
vanatoare si agrement, muniție, echipament de
vanatoare si protecție, arme albe, dispozitive
de autoaparare si alte produse complementare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de arme de vanatoare si agrement,
muniție, echipament de vanatoare si protecție,
arme albe, dispozitive de autoaparare si alte
produse complementare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu ridicata si
cu amănuntul pentru arme de vanatoare si
agrement, muniție, echipament de vanatoare si
protecție, arme albe, dispozitive de autoaparare
si alte produse complementare.

───────

(210) M 2022 04101
(151) 14/06/2022
(732) CRISTIAN BURDUJAN, SAT

NEAGRA ȘARULUI NR. 265B,
JUDETUL SUCEAVA, ȘARU
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GRAVITY PARK Jump Around!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 24.17.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1585 C), gri (Pantone 427 C)

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

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

───────

(210) M 2022 04102
(151) 14/06/2022
(732) SINOFARM FRESH IMPEX

SRL, LINIA DE CENTURA
DREAPTA, NR. 92, STAND 18/
LOT 3, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SINOFARM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.12

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

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, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, răsaduri
și semințe pentru plantare, animale vii, malt,
produse alimentare și hrană pentru animale.

───────
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(210) M 2022 04103
(151) 14/06/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR.25,
PARTER, CAMERA 2, JUDETUL
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 02.09.25

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

clase:
9. Software de aplicații de calculator pentru
transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Organizare de abonamente la pachete
media, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
abonament la un pachet media de informații,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media.
41. Furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de conferințe
referitoare la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,

cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2022 04104
(151) 14/06/2022
(732) HARPER MEDKLINIK SRL, CALEA

IEŞILOR NR.10/B, CHISISNAU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M.LEONTINA BANCIU,
NR.6, AP.110, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
HARPER

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2022 04105
(151) 14/06/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR.25,
PARTER, CAMERA 2, JUDETUL
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.25

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

9. Software de aplicații de calculator pentru
transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Organizare de abonamente la pachete
media, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
abonament la un pachet media de informații,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media.
41. Furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de conferințe
referitoare la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu

privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2022 04106
(151) 14/06/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR.25,
PARTER, CAMERA 2, JUDETUL
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 02.09.25

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

clase:
9. Software de aplicații de calculator pentru
transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Organizare de abonamente la pachete
media, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
abonament la un pachet media de informații,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media.
41. Furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
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comunicații, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de conferințe
referitoare la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2022 04107
(151) 14/06/2022
(732) OSIRIS WHITE FARM SRL,

CALEA IPOTESTILOR NR. 222,
SAT TISAUTI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA IPOTEȘTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ROD

(531) Clasificare Viena:
29.01.11

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

clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri volatile, extrase din plante
medicinale şi aromate, produse pentru băi
pe bază de plante medicinale sau uleiuri
volatile.înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri, parfumerie ,
cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de dinți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, ceaiuri
medicinale simple şi combinate, ceaiuri
medicinal efervescente, siropuri naturale pe
bază de extract de plante medicinale,
meliteextracte de plante medicinale în miere,
băuturi răcoritoare pe bază de extracte de
plante medicinale, băuturi tonice aperitive cu
vin şi extract din plante medicinale. substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate.
35. Publicitate, publicitate online, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a preparatelor
cosmetice, articolelor de toaletă nemedicinale,
parfumurilor, uleiurilor esenţiale, cafea, ceai,
cacao, produselor farmaceutice, suplimentelor
alimentare pe bază de minerale si suplimentelor
dietetice (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, servicii ce
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping(cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii ce pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, publicarea de texte publicitare,
marketing, organizarea de târguri si expozitii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
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de vânzare in relatia cu preparate cosmetice
şi articole de toaletă nemedicinale, parfumuri,
uleiuri esenţiale, cafea, ceai, cacao, produse
farmaceutice, suplimente alimentare pe bază
de minerale si suplimentele dietetice destinate
să suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate.

───────

(210) M 2022 04108
(151) 14/06/2022
(732) ACVALOR-SVS SRL, STR.

MIRON COSTIN NR. 7, OF. 401-B,
CHIȘINĂU, MD-2068, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR. 6,
AP.110, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
FRUTVIL

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.

───────

(210) M 2022 04109
(151) 14/06/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, CAMERA 2, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.25

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

9. Software de aplicații de calculator pentru
transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Organizare de abonamente la pachete
media servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială
abonament la un pachet media de informații
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media.
41. Furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de conferințe
referitoare la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/06/2022-14/06/2022

privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2022 04110
(151) 14/06/2022
(732) SĂNĂTATEA CONȘTIINȚEI

SRL, STR. CRINULUI NR 72,
CAMERA 3, SAT GIROC, JUD.
TIMIȘ, COMUNA GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

F.E.M.E.I.A. Fitness
Energie Motivație Evoluție

Identitate Armonie

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(organizare de seminarii educaționale,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere

de lucru, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, organizarea de seminarii pe teme
de comerț, organizare de seminarii în materie
de formare, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de editare, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), coaching personal (formare), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație).
44. Consiliere psihologică, asistență
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, examinare psihologică,
tratament psihologic, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de evaluare
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de consultații psihologice, servicii de
examinare psihologică, servicii de diagnostice
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
întocmire de rapoarte psihologice, consilierea
psihologică a personalului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, teste de
personalitate cu scopuri psihologice, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale,
terapie psihologică pentru sugari și copii,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie ocupațională,
consiliere privind terapia ocupațională, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, consiliere
în domeniul nașterii.

───────
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(210) M 2022 04111
(151) 14/06/2022
(732) SUNT BICYCEL S.R.L, SAT

DOBROEȘTI, STR. SOLD. CONDU
STELIAN NR. 32, (FOST FILIMON
SÎRBU), CAMERA 1, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROEȘTI, ROMANIA

(540)
SUN Touring

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

12. Coșuri adaptate pentru biciclete, cricuri
de bicicletă, lanțuri de bicicletă, ghidoane de
bicicletă, manivele de biciletă, motoare de
bicicletă, pedale de biciletă, roți de biciletă,
șei de biciletă, cadre de biciletă, sonerii
de biciletă, remorci pentru biciletă, biciclete,
biciclete electrice, carcase pentru anvelope
pneumatice, butuci pentru roțile de bicicletă,
șei de motociletă, lanțuri de motocilcetă,
cadre de motociletă, ghidoane de motocicletă,
motociclete, coșuri adaptate pentru bicilete,
pompe pentru anvelope de biciletă, jante pentru
roți de biciletă, huse pentru șeile bicicletelor.

───────

(210) M 2022 04112
(151) 14/06/2022
(732) LEE KEE FOOD IMPEX S.R.L,

SAT AFUMAȚI, STR. LINIA DE
CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
123 IN HALA A DIN INCINTA
COMPLEXULUI COMERCIAL
CHINA TOWN, JUD. ILFOV,
COMUNA AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LEE KEE CHINESE FOOD

(531) Clasificare Viena:
02.05.05; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii delounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (creche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, sculptură în alimente , servicii de
tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de ședințe ,
servicii de motel, servicii de recepție recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
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și plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanță , închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba , decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2022 04113
(151) 14/06/2022
(732) LIANGHUI STYLE S.R.L, SAT

ȘTEFĂNEȘTII DE SUS, STR.
VIOLETELOR NR. 56. CAMERA
1, JUD. ILFOV, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Casa Style

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

24. Stegulețe pentru bebeluși, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuși de baie,
pături pentru pat, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate, huse
pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, huse
draperii pentru pat, brocart, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, țesătură,
apărători laterale pentru pătușurile de copii
(lenjerie de pat), pânze de bumbac, crep
(țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau
plastic, damasc, scutece din pânză, perdele
pentru uși, material elastic șesut, țesătură
din esparto, pânză, pânze pentru utilizare
la produsele textile, prosoape de fașă din
material textil, țesături din fibră de sticlă pentru
uz pentru utilizare la produsele textile, flanel
(țesătură), molton (pânză), huse din plastic
pentru mobilă/huse din plastic pentru mobilă,
huse din material textil pentru mobilă, finet/
barhet, tifon (țesătură), țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, țesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz
casnic, țesătură tricotată, etichete din material
textil, pânze pentru lenjerii, marabu (țesătură),
huse pentru saltele, moleschin (țesătură), plase

de șânșari, țesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, dosuri de perne,
fețe de perne, suporturi pentru farfurie din
material textil, țesătură de stambă imprimată,
pături imprimate din material textil, țesătură de
ramie, țesătură de mătase artificială, cearșafuri
(textile), perdele de duș din material textil sau
plastic, mătase (țesătură), țesături de mătase
pentru imprimarea de modele, saci de dormit
pentru bebeluși, protecții pentru masă din
material textil, material textil, fașă (lenjerie), feșe
(huse pentru saltele), prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (țesătură),
tul, țesături pentru tapișerie, catifea, carpete
textile agășate pe pereți/tapiserie (carpete
agățate pe pereți), din material textil, pânză de
lână/țesătură de lână, zefir (țesătură).

───────

(210) M 2022 04114
(151) 14/06/2022
(732) VICTOR CEPOI, ŞOS. BALCANI

NR. 2, AP. 78, CHIȘINĂU,
MD-2001, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR.6,
AP.110, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Global Store

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01

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

35. Achiziţii de întreprinderi pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
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publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială în managementul afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în conducerea afacerilor, asistenţă în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de
afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, negociere de contracte de publicitate,
organizarea întâlnirilor de afaceri, organizarea şi

coordonarea întâlnirilor de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, organizarea afacerilor,
planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociaţi pentru fuziuni,
preluări, precum şi înfiinţări de întreprinderi,
realizarea studiilor de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri (studii de piaţă),
pregătirea studiilor de proiecte referitoare
la aspecte legate de afaceri, servicii de
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de consultanţă
în afaceri, servicii de asistenţă administrativă
şi prelucrarea datelor, servicii de colaborări
a afacerilor în reţea, servicii de comandă
angro, servicii de consultanţă şi de management
al afacerilor, servicii de franciză care oferă
asistenţă în afaceri, servicii de gestionare a
lanţului de aprovizionare, servicii de intermediere
comercială, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de reprezentanţă comercială,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistenţă
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în reţea, supravegherea
afacerii (în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
vânzare angro, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
asistenţă în domeniul comercializării produselor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 04115
(151) 14/06/2022
(732) HERMES COD SRL, STR. LIBERTII

NR. 188, JUD. CLUJ, APAHIDA,
CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Toate e-mail-urile
duc la sediulsocial.ro

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea

de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, facturare, marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, 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), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, promovarea vânzarilor pentru
terţi, inchirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
42. Furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică a
datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/06/2022-14/06/2022

(210) M 2022 04116
(151) 14/06/2022
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BDUL.
TIMIŞOARA NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AVANTAJ SoftPOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.04.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2935 C), roșu (Pantone 485 C)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
acceptare de plăți ale facturilor, activități bancare
financiare, asistență financiară, acordare de
carduri de credit, acordare de facilități de credit,
analiză financiară, colectare de taxe comunitare,
colectare de plăți, servicii de comerț și schimb
valutar, constituire de depozite, depozite de
economii, finanțare comercială, finanțare cu
plata în rate, furnizare de servicii bancare,
închiriere de bancomate și de mașini de numărat
bancnote, împrumuturi (finanțare), management
financiar, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, oferirea de
reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
operațiune de plăți cu card de credit,
procesare de plăți efectuate prin carduri
de credit, procesare de plăți electronice,
punere la dispoziție de conturi curente, servicii
bancare, servicii bancare electronice, servicii de

banking mobil, servicii de gestiune financiară,
servicii de tranzacții monetare, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare bancare pentru depunerea
banilor, servicii financiare prestate prin mijloace
electronice, servicii de card de plată, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de tranzacții
financiare online, servicii de informare financiară,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, tranzacții în numerar
și de schimb valutar.

───────

(210) M 2022 04117
(151) 14/06/2022
(732) LIGIA FRĂŢILĂ, SPL. UNIRII NR.

168, BL. T3, SC. 1, ET. 22, APT.
2202, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

NIKO PALACE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.05.21

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

41. Organizare de evenimente de ceremonie,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, furnizare de servicii de divertisment în
club, organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, servicii de disc jockeys
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pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizare şi
planificarea de petreceri, organizare de expoziţii
pentru divertisment, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural educativ,
intermediere şi supraveghere de conferinţe,
convenţii, expoziţii cu scop cultural educativ sau
de divertisment, seminarii şi întruniri.

───────

(210) M 2022 04118
(151) 14/06/2022
(732) RAREŞ-IONUŢ NEAMU, STR.

BUJORILOR, BL.33, SC.C, ET.1,
AP.5, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

de la Neamu Patiserie de
casă din Deta, România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.03; 26.11.03

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi

cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște (paste umplute), covrigi, covrigei, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți (prăjiturele),
cornuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, iaurt înghețat,
parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de înghețată,
biscuiți, bezele, brioșe (muffins), ecleruri,
fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe, caramele
(dulciuri) / caramele (bomboane), dulciuri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
batoane de cereale și batoane energizante,
dulciuri (bomboane), aluat, cocă de tort / aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), nuci învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, glazuri dulci și umpluturi,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
fondante (produse de cofetărie), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,
macarons, marţipan, clătite, produse de cofetărie
din fructe, pâtés en croûte (plăcinte), praline,
budinci, quiche (tartă), sandvişuri, profiterol,
napolitane.

───────

(210) M 2022 04119
(151) 14/06/2022
(732) GSD SOFTWARE &

TECHNOLOGY SRL, STR. AVRIG
NR. 5, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL. C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2,
JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Global Solutions for
Development - GSD Group

Building tech and innovation
for the benefit of people
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.05

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

9. Monitoare (programe de calculator), interfeţe
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrat, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de
calculator,descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile.
35. Marketing în cadrul editării produselor
software, managementul administrativ
externalizat pentru companii, marketing,
publicitate, servicii de planificare a
programărilor, servicii de reamintire a
programărilor, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor: furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, scrierea de texte publicitare.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), instruire practică (demonstraţii).
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, instalarea de software pentru
calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, software ca serviciu (saas),
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, servicii externalizate furnizate

în domeniul tehnologiei informației, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2022 04120
(151) 14/06/2022
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR.
159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLĂDIREA A, ETAJ
6, SECTOR 6, COD POȘTAL
060013, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:bej (HEX #e1b4a6,
HEX #926a5a), maro( HEX #43392b),
negru (HEX #140e05), gri (HEX
#e5f5f2, HEX #5a5b51), verde (HEX
#084d40, HEX #042824)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 04121
(151) 14/06/2022
(732) PROSPER CHOICES SRL

(540)

Exotic Whip Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de comerț online, servicii de agenții
de import export, publicitate, marketing.

───────

(210) M 2022 04122
(151) 14/06/2022
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR.
159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLĂDIREA A, ETAJ
6, SECTOR 6, COD POȘTAL
060013, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.03.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bej (HEX #e1b4a6,
HEX #926a5a), maro( HEX #43392b),
negru (HEX #140e05, HEX #262422,
HEX #050401, HEX #2d2c2b, HEX
#030201), gri (HEX #e5f5f2, HEX
#5a5b51), verde (HEX #084d40, HEX
#042824)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

INTRATREA GHEORGHE
SIMIONESCU NR.19, AP.B26,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2022 04123
(151) 14/06/2022
(732) WE EAT S.R.L., STRADA

GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.
212-214, CLADIREA DE BIROURI
ETHOS HOUSE, CAMERA 2,
BIROUL NR. 4, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AveForchetta

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.03.16;
02.03.23; 11.01.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1655C), verde (Pantone 3292C)

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

29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare.
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie.

───────
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(210) M 2022 04124
(151) 14/06/2022
(732) WE EAT S.R.L., STRADA

GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.
212-214, CLADIREA DE BIROURI
ETHOS HOUSE, CAMERA 2,
BIROUL NR. 4, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.03.16; 02.03.23; 11.01.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1655C), verde (Pantone 3292C)

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

29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,

mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare.
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie.

───────
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(210) M 2022 04126
(151) 14/06/2022
(732) THINK LAB SRL, GENERAL

DAVID PRAPORGESCU, NR.
23, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#foodofbucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 11.01.01; 16.03.13

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, intermediere publicitară, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, organizarea
de publicitate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, publicitate pentru terți pe internet,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, asistență în administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2022 04127
(151) 14/06/2022
(732) IRINA KOCIUBINSCAIA, SOS.

BUCURESTI NORD, NR.10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 03.01.08;
26.01.03

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

4. Brichete combustibile pentru grătar,
combustibili pentru brichete.
34. Brichete pentru fumători, brichete pentru
țigarete.

───────

(210) M 2022 04128
(151) 14/06/2022
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

PUTUL LUI ZAMFIR, NR. 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

YAYLISTS More than Playlists
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 27.05.08; 26.04.08

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04129
(151) 14/06/2022
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
SOBRANIE LUMIA

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2022 04130
(151) 14/06/2022
(732) ADRIAN BORȘ, STR. ALEEA

BAŞOTĂ, NR. 6, AP. 27, JUD. IAŞI,
IAȘI, 700082, IAȘI, ROMANIA

(540)

atentica

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────
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(210) M 2022 04131
(151) 14/06/2022
(732) ATELIERUL PAPIONEL SRL, STR.

FRUMOASA, NR. 11, ET. 2, AP. 5,
JUD. IAŞI
, LUNCA CETĂŢUII, 707085, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AtelierulVerde.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 24.01.10;
02.09.14; 05.03.14; 26.11.02

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 04132
(151) 14/06/2022
(732) IRINA KOCHUBINSCAIA, SOS.

BUCUREŞTI NORD, NR. 10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LA HOT

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

10. Prezervative.
───────

(210) M 2022 04133
(151) 14/06/2022
(732) ENDOBESITY SRL, STR.

MESTEACANULUI, NR. 3, JUD.
ILFOV, DOBROEŞTI, 077085,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ENDOBESITY Complex
and Complete

Treatment of Obesity

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03

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

44. Servicii medicale specializate, servicii
medicale privind tratamentul complet al
obezitatii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/06/2022-14/06/2022

(210) M 2022 04134
(151) 14/06/2022
(732) IRINA KOCIUBINSCAIA, SOS.

BUCUREŞTI NORD, NR.10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

KKK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 01.15.05

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

4. Combustibili pentru brichete, brichete
combustibile pentru grătar.
11. Brichete pentru aprinderea gazului.
34. Brichete pentru fumători, brichete pentru
țigarete.

───────

(210) M 2022 04135
(151) 14/06/2022
(732) IRINA KOCIUBINSCAIA, SOS.

BUCUREŞTI NORD, NR. 10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SHANDONG MING
YUAN LATEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.12

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

10. Prezervative.
───────

(210) M 2022 04136
(151) 14/06/2022
(732) IRINA KOCIUBINSCAIA, SOS.

BUCUREŞTI NORD, NR. 10B, BL.
B2, SC. B, ET. 6, AP. 516, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
SPACE

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

10. Prezervative.
───────


