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Cereri Mărci publicate în 21/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05923 14/09/2022 SC LULU ARTIZANAL SRL lulu TORTURI ȘI PRĂJITURI

ARTIZANALE

2 M 2022 06373 14/09/2022 IONUŢ-LIVIU MICLĂUŞ REVO FITNESS CLUB

3 M 2022 06374 14/09/2022 GIARII COM INTERNATIONAL
SRL

GIARii GA

4 M 2022 06375 14/09/2022 BOGDAN DETAILING SRL Bogdan Detailing YOU'VE
TRIED THE REST NOW TRY
THE BEST

5 M 2022 06377 14/09/2022 OUR DESIGN SRL OUR design

6 M 2022 06378 14/09/2022 LUCIAN FUICĂ CYBERTEAM

7 M 2022 06379 14/09/2022 LUCIAN FUICĂ X-Gaming Monitoring Solutions

8 M 2022 06380 14/09/2022 LUCIAN FUICĂ CyberPlatform

9 M 2022 06381 14/09/2022 Mindful Living SRL ARAGON DESIGN

10 M 2022 06382 14/09/2022 DENTIFUL CLINIC SRL dentiful Doctors of beautiful

11 M 2022 06383 14/09/2022 SOLUTION PLUS SRL LIKE PC

12 M 2022 06386 14/09/2022 ANDREA-MARIA SCARLAT MIKST by SOUTH BURGER

13 M 2022 06387 14/09/2022 CAIVA HOME TEXTILE SRL MEGA ELEGANT PUCIOASA

14 M 2022 06388 14/09/2022 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVARE CULTURALA SI
ARTISTICA RAWW

RAWW ROMANIAN ARTISTS
WORLD WIDE

15 M 2022 06389 14/09/2022 CAIVA HOME TEXTILE SRL SUPER DESIGN PUCIOASA

16 M 2022 06390 14/09/2022 DALA GLOBAL S.R.L. SKINSEEN

17 M 2022 06391 14/09/2022 MILLS INVEST SRL TRIAMA RESIDENCE

18 M 2022 06392 14/09/2022 ANDREI-MIHAI BOZEANU DEKENEAS

19 M 2022 06393 14/09/2022 FRANGIPANE BREAD SRL THE ARCHITECT BAKER
PÂINE CU MAIA ȘI DULCIURI
ARTIZANALE

20 M 2022 06394 14/09/2022 ELEMENT GYM SRL Element Gym

21 M 2022 06395 14/09/2022 CORECT 2000 SRL FADEBLADE

22 M 2022 06396 14/09/2022 ARENA GROUP SA COLD RELIEF

23 M 2022 06397 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA BIDIAB

24 M 2022 06398 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA BITRIM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 06399 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA BUSCOTIL

26 M 2022 06400 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA ERITROMAGIS

27 M 2022 06401 14/09/2022 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

Dunhill EMERALD TOBACCO

28 M 2022 06402 14/09/2022 ADRIAN UNGUREANU Nutri Optim

29 M 2022 06403 14/09/2022 LIGIA MIHAELA ARGHIRESCU ARG DIGITAL MEDIA CONTENT
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(210) M 2022 05923
(151) 14/09/2022
(732) SC LULU ARTIZANAL SRL,

STR. NORDULUI NR. 19 BIS,
JUDEȚ BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

lulu TORTURI ȘI
PRĂJITURI ARTIZANALE

(531) Clasificare Viena:
05.07.16; 02.03.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, drojdie, praf de copt.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 06373
(151) 14/09/2022
(732) IONUŢ-LIVIU MICLĂUŞ, STR.

LUPULUI, NR.41, ET.2, AP.14,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

REVO FITNESS CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
41. Activitați sportive, servicii de sport și fitness,
servicii ale cluburilor de fitness, servicii sportive
și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, servicii de antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), servicii de antrenament
sportiv.

───────
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(210) M 2022 06374
(151) 14/09/2022
(732) GIARII COM INTERNATIONAL

SRL, STR. PALTINILOR NR.18,
JUDETUL CONSTANTA,
COSTINESTI, 907090,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GIARii GA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06375
(151) 14/09/2022
(732) BOGDAN DETAILING SRL, STR.

BUCEGI, NR.27, SC.1, AP.10, ET.3,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
620117, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Bogdan Detailing
YOU'VE TRIED THE REST

NOW TRY THE BEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 01.01.10

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

clase:
37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.

───────
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(210) M 2022 06377
(151) 14/09/2022
(732) OUR DESIGN SRL, STR.

GAROAFELOR, NR.6, JUDETUL
ILFOV, BALOTEŞTI,, ILFOV,
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)

OUR design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mese decorative, mese de toaletă, mese
cu piedestal, mobilier, mobilier de baie, mobilier
de bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din

lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine (mobila).

───────

(210) M 2022 06378
(151) 14/09/2022
(732) LUCIAN FUICĂ, STR. OLARI

NR.38., AP.1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
CYBERTEAM

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

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descarcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fișe, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, bancomate (ATM).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software a calculatorului.

───────

(210) M 2022 06379
(151) 14/09/2022
(732) LUCIAN FUICĂ , STR. OLARI, NR.

38, AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
X-Gaming

Monitoring Solutions
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale
sau analog mecanisme pentru aparate care
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funcționează cu fise, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, bancomate (atm).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 06380
(151) 14/09/2022
(732) LUCIAN FUICĂ, STR. OLARI, NR.

38, AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CyberPlatform

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

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale
sau analog mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, bancomate (atm).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 06381
(151) 14/09/2022
(732) Mindful Living SRL, SOS. VITAN

BRANZESTI, NR. 7D, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ARAGON DESIGN

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

42. Crearea și mentenanța site-urilor web/
platformelor pentru terți, consultanță în
proiectarea site-urilor web, proiectarea structurii
și conținutului și/sau scrierea codului de
calculator necesar pentru a crea și implementa
pagini web.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/09/2022

(210) M 2022 06382
(151) 14/09/2022
(732) DENTIFUL CLINIC SRL,

SOS.BUCURESTI - URZICENI, NR.
223B, MCR, CAM. 18, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPL.
INDEPENDENTEI, NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

dentiful Doctors of beautiful

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 05.03.13

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

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2022 06383
(151) 14/09/2022
(732) SOLUTION PLUS SRL, STR. CPT.

EROU ANDREI GRIGORE, NR.
10, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14 - A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LIKE PC

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
interfeţe pentru calculatoare, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, scanere (echipamente de procesare
a datelor), dispozitive purtabile de urmărirea
activităţii, calculatoare portabile, monitoare de
afişare video purtabile, computere cuantice,
cabluri usb, memorii usb, adaptoare usb,
încărcătoare usb, routere usb fără fir, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
portabile, boxe de calculator, genți adaptate
pentru laptopuri, genți de transport pentru
calculatoare portabile, genti pentru dispozitive
de navigare prin satelit, genți sport adaptate
(echipate) pentru a transporta căști de protecție,
baterii externe, bănci de încărcare, dispozitive
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de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
imprimante, imprimante portabile fără fir pentru
utilizare cu laptopuri și dispozitive mobile,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
20. Cartuşe de cerneală, umplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe toner,
umplute, pentru imprimante şi copiatoare.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
dispozitivelor de memorie pentru calculatoare,
programelor de calculator, înregistrate,
tastaturilor pentru calculatoare, programelor de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitivelor
periferice pentru calculator, componentelor
software pentru calculator, înregistrate,
programelor de calculator, descărcabile,
software-rilor pentru jocuri pe calculator,
stocate, aplicaţiilor software pentru calculator,
descărcabile, componentelor hardware pentru
calculator, platformelor software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software-rilor
de calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoarelor,
interfeţelor pentru calculatoare, monitoarelor
(componentelor hardware pentru calculatoare),
monitoarelor (programe de calculator), mouse-
urilor (periferice pentru calculatoare), mouse-
urilor pad-uri / suporturilor pentru mouse-
uri, cartuşelor de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, computerului
game software, downloadable, suporturilor
adaptate pentru laptopuri, scanerelor
(echipamentelor de procesare a datelor),
dispozitivelor purtabile de urmărirea activităţii,
calculatoarelor portabile, monitoarelor de
afişare video purtabile, computerelor cuantice,
cablurilorr usb, memoriilor usb, adaptoarelor
usb, încărcătoarelor usb, routerelor usb fără fir,
tabletelor, tabletelor digitale, tabletelor grafice,
huselor pentru tablete, foliilor de protecție pentru
tablete, suporturilorr de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, playerelor multimedia,
playerelor video digitale, playerelor de muzica
portabile, playerelor multimedia pentru mașini,
laptopurilor, boxelor, boxelor portabile, boxelor
de calculator, genților adaptate pentru laptopuri,
genților de transport pentru calculatoare
portabile, gentilor pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genților sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, bateriilor
externe, băncilor de încărcare, dispozitivelor
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
imprimantelor, imprimantelor portabile fără fir
pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive mobile,
suporturilor media înregistrate și descărcabile,

softwarelor de calculator, suporturilor media
digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, cartuşelor de cerneală,
umplute, pentru imprimante şi fotocopiatoarelor,
cartuşelor toner, umplute, pentru imprimante
şi copiatoare (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
interfeţe pentru calculatoare, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, scanere (echipamente de procesare
a datelor), dispozitive purtabile de urmărirea
activităţii, calculatoare portabile, monitoare de
afişare video purtabile, computere cuantice,
cabluri usb, memorii usb, adaptoare usb,
încărcătoare usb, routere usb fără fir, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
portabile, boxe de calculator, genți adaptate
pentru laptopuri, genți de transport pentru
calculatoare portabile, genti pentru dispozitive
de navigare prin satelit, genți sport adaptate
(echipate) pentru a transporta căști de protecție,
baterii externe, bănci de încărcare, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
imprimante, imprimante portabile fără fir pentru
utilizare cu laptopuri și dispozitive mobile,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
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fără conținut, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la dispozitive de memorie
pentru calculatoare, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la dispozitive
de memorie pentru calculatoare, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu dispozitive de memorie pentru
calculatoare, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la dispozitive de memorie pentru calculatoare,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la dispozitive de memorie pentru
calculatoare, cartuşe toner, umplute, pentru
imprimante şi copiatoare.
37. Reparații de calculatoare, reparații sau
întreținere de calculatoare, instalare și reparații
de calculatoare, întreținere și reparații de
rețele de calculatoare, întreținere de imprimante
3d, reparare și întreținere de imprimante 3d,
servicii de diagnostic de întreținere pentru
imprimantele de calculator, reîncărcarea cu
cerneală a casetelor pentru imprimante, servicii
de reîncărcare de cartuşe de cerneală,
reumplerea cartuşelor de toner, întreținerea de
hardware de computer, instalarea, repararea și
întreținerea computerelor și a perifericelor de
computer, instalare de sisteme de informații
computerizate.
42. Dezvoltare de echipamente periferice
pentru calculatoare, proiectare și dezvoltare
de echipament periferic pentru calculatoare,
servicii de consiliere și informare privind
proiectarea și dezvoltarea de echipamente
periferice pentru calculatoare, închirierea de
software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computer, 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, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, 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 siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, dezvoltare
de platforme de calculatoare, recuperarea
datelor de pe calculator, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web,
design grafic pe computer pentru proiecții
de video mapping, servicii de autentificare a
utilizatorilor cu ajutorul tehnologiei blockchain,
dezvoltarea de jocuri de calculator și jocuri
video, servicii de programare a calculatoarelor
pentru prelucrare de date, servicii de inginerie
software pentru prelucrarea datelor, configurare
de firmware pentru calculator, configurare de
software de calculator, configurare de sisteme
și rețele informatice, servicii de configurare a
rețelelor informatice, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare de
rețele de calculatoare folosind software.

───────
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(210) M 2022 06386
(151) 14/09/2022
(732) ANDREA-MARIA SCARLAT, STR.

AUREL PERŞU, NR. 118A, ET. 2,
APT. 23, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MIKST by SOUTH BURGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.07; 26.01.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2022 06387
(151) 14/09/2022
(732) CAIVA HOME TEXTILE SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 216,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEGA ELEGANT PUCIOASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.01; 05.01.16;
24.01.05; 07.01.24

(591) Culori revendicate:gri, negru, verde,
portocaliu

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

24. Lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, textile și înlocuitori de textile ,
paturi pentru pat, lenjerie de uz casnic.

───────
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(210) M 2022 06388
(151) 14/09/2022
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVARE CULTURALA
SI ARTISTICA RAWW, COM.
BRUIU NR. 86, JUD. SIBIU, SAT
GHERDEAL, SIBIU, ROMANIA

(540)

RAWW ROMANIAN
ARTISTS WORLD WIDE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii oferite de
ateliere recreative, workshop-uri, organizarea de
conferinte, organizarea de expozitii, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, servicii oferite de scoli de vara,
servicii oferite de ateliere pentru adulti, servicii
oferite de ateliere pentru copii.

───────

(210) M 2022 06389
(151) 14/09/2022
(732) CAIVA HOME TEXTILE SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 216,
PARTER, CAM. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUPER DESIGN PUCIOASA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.01; 07.01.24; 05.03.13

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă de uz casnic, perdele din materiale textile
sau plastice.

───────
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(210) M 2022 06390
(151) 14/09/2022
(732) DALA GLOBAL S.R.L., ȘOSEAUA

VIILOR, NUMARUL 56, CLADIREA
C3, PARTER, BIROUL NUMARUL
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SKINSEEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
on-line de publicitate pentru terti, si anume,
furnizare de spatii publicitare pe site-uri
web de pe internet, servicii de publicitate
şi promovare pentru facilitarea vânzării de
produse şi servicii de terţi prin intermediul unei
reţele de comunicaţii mondială, exploatare de
pieţe on-line pentru vânzători şi cumpărători,
promovare de produse și servicii pentru terți,
servicii de vânzare pe internet de produse
cosmetice şi preparate de toaletă nemedicinale,
articole de toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri eterice, produse parfumate, săpunuri
parfumate, preparate de albit şi alte substanţe
pentru rufe, preparate de curăţat, produse
pentru curăţenie şi pentru împrospătarea aerului,
ceară, soluţii de degresare, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate pentru
baie, săpunuri şi geluri, produse pentru piele,
ochi și pentru îngrijirea unghiilor, produse
de curăţat nasul pentru igiena personală,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate de curățare pentru ochi, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea ochilor, produse
pentru îngrijirea unghiilor, produse pentru igiena
gurii, deodorante şi antiperspirante, preparate
şi tratamente pentru păr, produse de machiaj,

produse pentru epilat şi bărbierit, cosmetice,
pudră pentru machiaj, uleiuri de uz cosmetic,
barieră solară (produse cosmetice), cosmetice
sub formă de creme, cosmetice sub formă de
pudre, produse cosmetice funcționale, produse
cosmetice naturale, cosmetică pentru unghii,
produse exfoliante de uz cosmetic, produs
de protecție solară (cosmetice), seturi de
cosmetice, motive decorative de uz cosmetic,
seruri de uz cosmetic, unghii artificiale de
uz cosmetic, farduri, discuri de machiaj
fabricate din vată, pudriere cu machiaj,
kituri cosmeticale, machiaj multifuncțional,
machiaj pentru față și corp, produse pentru
îndepărtarea fardului, produse hidratante pentru
piele, produse pentru iluminarea pielii, loţiune
pentru piele, creme pentru piele, machiaj
pentru piele, preparate de îngrijire a pielii,
produs de tonifiere a pielii, produse de
împrospătare a pielii, măşti hidratante pentru
piele, cremă pentru bronzarea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, emulsii emoliente
pentru piele, creme nemedicamentoase pentru
aplicare topică pe piele, produse cosmetice
pentru îmbunătățirea pielii, produse pentru
textura pielii, cosmetice pentru piele, șervețele
impregnate cu demachiant pentru piele, lapte de
curăţare pentru îngrijirea pielii, creme cosmetice
pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), creioane corectoare pentru
ascunderea petelor și imperfecțiunilor pielii,
preparate cosmetice pentru bronz, servicii de
promotie de vanzari, si pentru terti, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de colectare
de informaţii statistice, cantitative şi calitative
privind vânzarea şi revânzarea de articole şi
servicii prin intermediul unei reţele informatice
globale, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, servicii de import și export,
servicii de comandă (pentru terți), servicii
de vânzare cu amănuntul și/sau cu ridicata,
în magazine și/sau prin rețele informatice
mondiale și de comunicații, toate serviciile
anterior menţionate în legătură cu produsele
cosmetice şi preparate de toaletă nemedicinale,
articole de toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri eterice, produse parfumate, săpunuri
parfumate, preparate de albit şi alte substanţe
pentru rufe, preparate de curăţat, produse
pentru curăţenie şi pentru împrospătarea aerului,
ceară, soluţii de degresare, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate pentru
baie, săpunuri şi geluri, produse pentru piele,
ochi și pentru îngrijirea unghiilor, produse
de curăţat nasul pentru igiena personală,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate de curățare pentru ochi, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea ochilor, produse
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pentru îngrijirea unghiilor, produse pentru igiena
gurii, deodorante şi antiperspirante, preparate
şi tratamente pentru păr, produse de machiaj,
produse pentru epilat şi bărbierit, cosmetice,
pudră pentru machiaj, uleiuri de uz cosmetic,
barieră solară (produse cosmetice), cosmetice
sub formă de creme, cosmetice sub formă de
pudre, produse cosmetice funcționale, produse
cosmetice naturale, cosmetică pentru unghii,
produse exfoliante de uz cosmetic, produs
de protecție solară (cosmetice), seturi de
cosmetice, motive decorative de uz cosmetic,
seruri de uz cosmetic, unghii artificiale de
uz cosmetic, farduri, discuri de machiaj
fabricate din vată, pudriere cu machiaj,
kituri cosmeticale, machiaj multifuncțional,
machiaj pentru față și corp, produse pentru
îndepărtarea fardului, produse hidratante pentru
piele, produse pentru iluminarea pielii, loţiune
pentru piele, creme pentru piele, machiaj
pentru piele, preparate de îngrijire a pielii,
produs de tonifiere a pielii, produse de
împrospătare a pielii, măşti hidratante pentru
piele, cremă pentru bronzarea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, emulsii emoliente
pentru piele, creme nemedicamentoase pentru
aplicare topică pe piele, produse cosmetice
pentru îmbunătățirea pielii, produse pentru
textura pielii, cosmetice pentru piele, șervețele
impregnate cu demachiant pentru piele, lapte de
curăţare pentru îngrijirea pielii, creme cosmetice
pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), creioane corectoare pentru
ascunderea petelor și imperfecțiunilor pielii,
preparate cosmetice pentru bronz.

───────

(210) M 2022 06391
(151) 14/09/2022
(732) MILLS INVEST SRL, SOS.

BUCURESTI-PLOIESTI NR. 89A,
CORP C2, ETAJ 4, RECEPTIE,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRIAMA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

35. Servicii de promovare, difuzarea de
materiale publicitare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de investiții, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare.
37. Servicii de instalare de țevi, servicii de
construcții.

───────
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(210) M 2022 06392
(151) 14/09/2022
(732) ANDREI-MIHAI BOZEANU, STR.

GENERAL MANU, NR. 33A, JUDEȚ
CĂLĂRAȘI, OLTENIȚA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

DEKENEAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.11.03

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

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

9. Software de securitate, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software
pentru securitatea rețelelor și dispozitivelor,
aplicație software, descărcabile pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software, descărcabile, software pentru
planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (crm),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator, platforme de software colaborative
(software), platforme de software de calculator

pentru rețele sociale, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
platforme de editare colaborativă în timp real
(rtce) (software), software pentru integrarea
segmentelor de control, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
dat, software, hardware pentru comunicarea de
date, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de marcat, dispozitive de calculat, calculatoare
și dispozitive periferice de calculator, costume
de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane
de urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, mănuși de scafandru,
aparate de respirat sub apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
42. Servicii pentru securitatea datelor,
securitate, protecție și reconstituire it,
consultanță profesională privind securitatea
calculatoarelor, consultanță în materie de
securitate informatică, consultanță cu privire
la securitatea datelor, servicii de autentificare
pentru securitatea informatică, programare
de programe de securitate pe internet,
consultanță în domeniul software-ului de
securitate, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, servicii de monitorizare a sistemelor
de securitate informatică, servicii de securitate
a datelor (paravane de protecție (firewall)),
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, proiectare și dezvoltare
de sisteme de securitate a datelor electronice,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații, servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (it), consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, consultanță în materie
de sisteme informatice, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, consultanță
în domeniul analizei sistemelor informatice,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe informatice, servicii de consultanță în
materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
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consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, punere la dispoziție temporară de
software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, dezvoltare
de software, întreținere de software, închirierea
de software, proiectare de software, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date
online, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software

nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 06393
(151) 14/09/2022
(732) FRANGIPANE BREAD SRL,

CALEA ALEXANDRU IOAN CUZA,
NR. 12, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

THE ARCHITECT BAKER
PÂINE CU MAIA ȘI

DULCIURI ARTIZANALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.16; 11.03.10

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

30. Pâine, produse de brutărie, amestecuri
pentru produse de brutărie, batoane de cereale
și batoane energizante, alimente pe bază de
cacao, vafe, gofre, specialități de patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie nemedicinale,
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produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie congelate, prăjitură cu pâine,
pateuri cu ciocolată, pâine, înghețate și
dulciuri, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
cozonaci, cornuri, biscuiți crocanți, biscuiți sărați,
amestecuri pentru prajituri, biscuiți, ecleruri,
cremșnituri, napolitane, madlene, fursecuri,
plăcinte, patiserie, pateuri (produse de patiserie),
prăjiturele, pricomigdale (patiserie), produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de patiserie
cu semințe de mac, quiche (tarte sărate),
produse de patiserie proaspete, tarte, sufleuri,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, baghete, batoane de pâine,
brioșe, chifle, snacks-uri crocante, lipie, grisine
subțiri, pâine cu stafide, pâine cu umplutură,
gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate), șerbeturi, aperitive
(tartine), sandvișuri, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie aromate,
plăcinte gătite, pizza, pateuri cu cârnați,
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, hot
dog (sandvișuri), hamburgeri în pâine, gustări
sărate pe bază de porumb, gustări sărate
pe bază de cereale, frigănele, crusta de
pizza, covrigei, covrigei moi, clătite sărate,
clătite, chifle umplute, blat de pizza, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), pateuri de foietaj (produse de
patiserie), covrigi, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), cereale procesate, amidon și produse
obținute din acestea, preparate de coacere și
drojdie, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate coapte și drojdie, glazuri
și umpluturi dulci, alimente din zahăr pentru
îndulcirea deserturilor, miere, îndulcitori naturali
sub formă de concentrate de fructe, aluat,
aluat dospit, pesmeciori (prăjituri), pișcoturi
(prăjituri), biscuiți dulci pentru consum uman,
glazuri pentru prăjituri, preparate pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
brutărie fără gluten, amestecuri pentru pâine,
înghețată.

───────

(210) M 2022 06394
(151) 14/09/2022
(732) ELEMENT GYM SRL, STR.

MOTILOR NR. 53A, JUDEȚ ALBA,
CÎMPENI, ALBA, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Element Gym

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 26.13.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), portocaliu (HEX #f26222)

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

9. Program şi software pentru calculator,
platforme de software de calculator, platforme
software pentru persoanele care oferă consiliere,
în legătură cu următoarele domenii, alimentație,
sănătate şi antrenamente sportive, dvd-uri pre-
înregistrate pentru fitness, materiale înregistrate,
conținut media, fișiere multimedia descărcabile,
fișiere digitale descărcabile (podcast) în legătură
cu următoarele domenii, alimentație, sănătate şi
antrenamente sportive, podcast-uri descărcabile
în legătură cu următoarele domenii, alimentație,
sănătate şi antrenamente sportive, reviste
descărcabile în legătură cu următoarele domenii,
alimentație, sănătate şi antrenamente sportive,
cărți digitale pentru descărcare de pe internet
în legătură cu următoarele domenii, alimentație,
sănătate şi antrenamente sportive, cărți audio
descărcabile în legătură cu următoarele domenii,
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alimentație, sănătate şi antrenamente sportive,
înregistrări audio, video, care pot fi descărcate
în legătură cu următoarele domenii, alimentație,
sănătate şi antrenamente sportive, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații electronice descărcabile
în legătură cu activităţi sportive, publicații
săptămânale ce pot fi descărcate în format
electronic de pe internet, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, medii de
stocare digitale.
35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness,
management promoțional pentru personalități
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, servicii de promovare, publicitate si
marketing in legatura cu produse și servicii
referitoare la activități sportive, evenimente
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, managementul afacerilor
pentru manifestări sportive (pentru terți),
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, servicii de informaţii în legătură cu
următoarele domenii: vânzări de instrumente ,
aparate și echipamente sportive, alimente sau
suplimente pentru sănătate, regruparea în
avantajul terţilor a produselor referitoare la
instrumente, aparate și echipamente sportive,
alimente sau suplimente pentru sănătate
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, pagină web, servicii de intermediere
comercială între clienți și prestatori de servicii
și producătorii de bunuri, în legătură cu
activități sportive, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, punerea împreună
spre beneficiul altora de servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice, instruire
privind sănătatea în legătură cu domeniul
sportului, asigurare de hrană și băuturi de
produse din domeniul alimentației în legătură
cu produse și alimente bio, alimente dietetice
sau suplimente pentru sănătate (exceptând
transportul lor), permițând în mod convenabil
consumatorilor să vadă și să cumpere, în
magazine, lanț de magazine, la standuri, ori

pe bază de comandă prin poștă, internet sau
prin alte mijloace de comunicații, distribuţia de
articole publicitare şi material promoţional în
legătură cu activități sportive, organizarea şi
derularea de acţiuni şi activităţi promoţionale,
inclusiv deschideri, demonstraţii şi prezentări
de produse sportive, organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de publicitate,
servicii publicitare, servicii de relații cu publicul,
organizare de targuri, expozitii si alte evenimente
in scopuri publicitare si comerciale, gestionarea
comercială a abonamentelor la cursuri de sport,
servicii de promovare de fidelizare, servicii de
abonament la cursuri de sport.
38. Comunicare prin bloguri online în legătură
cu domeniul sportului referitor la alimente și
suplimente pentru sănătate, diete și nutriție,
produse și servicii sportive, activități sportive,
furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet în legătură cu domeniul
sportului referitor la alimente și suplimente
pentru sănătate, diete și nutriție, produse și
servicii sportive, activități sportive, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu domeniul
sportului referitor la alimente și suplimente
pentru sănătate, diete și nutriție, produse și
servicii sportive, activități sportive, furnizarea
accesului la portaluri de internet pentru terți,
furnizarea accesului la pagini web în legatură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
servicii de redirecționare a site-urilor web,
furnizarea accesului la un site web de discuții pe
internet în legătură cu domeniul sportului referitor
la alimente și suplimente pentru sănătate,
diete și nutriție, produse și servicii sportive,
activități sportive, furnizarea de forumuri online
în legătură cu domeniul sportului referitor la
alimente și suplimente pentru sănătate, diete
și nutriție, produse și servicii sportive, activități
sportive, difuzare şi transmisie de informaţii
prin reţele sau internet în legătură cu domeniul
sportului referitor la alimente și suplimente
pentru sănătate, diete și nutriție, produse și
servicii sportive, activități sportive, servicii de
comunicații interactive cu ajutorul calculatorului,
transmisie de informații și imagini în legătură
cu domeniul sportului referitor la alimente și
suplimente pentru sănătate, diete și nutriție,
produse și servicii sportive, activități sportive,
transmisie de podcasturi educative în legătură
cu domeniul sportului referitor la alimente și
suplimente pentru sănătate, diete și nutriție,
produse și servicii sportive, activități sportive,
transmisie on-line de publicații electronice în
legătură cu domeniul sportului referitor la
alimente și suplimente pentru sănătate, diete
și nutriție, produse și servicii sportive, activități
sportive, transmisie continuă (streaming) de
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material audio, video și audiovizual, printr-o rețea
globală de calculatoare în legătură cu domeniul
sportului referitor la alimente și suplimente
pentru sănătate, diete și nutriție, produse și
servicii sportive, activități sportive, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet în legătură cu domeniul sportului referitor
la alimente și suplimente pentru sănătate, diete
și nutriție, produse și servicii sportive, activități
sportive, transmisie de webcast-uri în legătură
cu domeniul sportului referitor la alimente și
suplimente pentru sănătate, diete și nutriție,
produse și servicii sportive, activități sportive.
41. Administrare de centre de fitness, servicii
ale cluburilor de fitness, pregătire în domeniul
fitnessului, servicii de antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii de antrenament
sportiv, servicii oferite de centrele de fitness,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la fitness, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), servicii de sport și fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
coordonarea antrenamentelor de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, activități sportive și culturale,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară, angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), organizare și coordonare
de competiții sportive, servicii sportive, activități
sportive, antrenamente sportive, exploatarea
instalațiilor sportive, furnizarea instalațiilor
sportive, organizare de activități sportive,
evenimente sportive, și competiții sportive,
exploatare de locații sportive, coordonare de
evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive, producție de evenimente sportive,
servicii furnizate de cluburi sportive, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de instalații sportive de antrenament,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, furnizare de săli de sport, furnizare de
informații despre activități sportive, management
de evenimente pentru cluburi sportive, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
furnizarea de buletine informative on-line în

domeniul divertismentului sportiv, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
coaching sportiv, educație sportivă, servicii
educative în domeniul sportului, servicii de
pregătire sportivă, pregătire sportivă, furnizare
de informații referitoare la sport, servicii de
divertisment legate de sport, servicii informative
cu privire la sporturi, servicii oferite de cluburi
de agrement cu instalații sportive, servicii de
informare în domeniul sportului, organizarea de
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, furnizare de divertisment sportiv prin
intermediul unui site, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de servicii de săli și cluburi de sport, servicii
de consultanță referitoare la organizarea de
manifestări sportive, furnizare de instalații pentru
practicarea exercițiilor fizice în cluburi de
sport, organizare de antrenamente de sport,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la sport, organizare de cursuri de instruire
legate de sport, servicii de educare sportivă,
furnizarea de săli de sport, servicii de cluburi
de sănătate (antrenamente), organizarea de
cursuri de instruire privind sănătatea, servicii
de antrenament pentru fortificare și îmbunătățire
a condiției fizice, servicii de antrenamente
virtuale pentru condiție fizică, instruire pentru
menținerea condiției fizice, servicii de evaluare a
condiției fizice pentru antrenament, consultanță
în domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, organizare de sesiuni de formare
online cu privire la menținerea condiției fizice,
furnizare de informații cu caracter educativ în
domeniul sănătății și condiției fizice, furnizare de
publicații on-line în domeniul sănătății și condiției
fizice, activități sportive, servicii de publicare de
text electronic în domeniul sănătății și condiției
fizice, activități sportive, servicii de editare în
domeniul sănătății și condiției fizice, activități
sportive.
44. Masaj în domeniul sporturilor, servicii de
medicină sportivă, furnizare de servicii de
asistență medicală la evenimente sportive,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
furnizare de servicii medicale, consiliere în
materie de sănătate, consiliere cu privire la
diete și nutriție, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației.

───────
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(210) M 2022 06395
(151) 14/09/2022
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FADEBLADE

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

8. Aparate de ras electrice, aparate de ras, non-
electrice, lame pentru aparate de ras electrice,
aparate de ras, lame de ras, mașini de ras
electrice, rezerve de lame de ras, aparate de
ras cu vibrație, tocuri pentru aparate de ras,
lame pentru aparate de ras, cutii adaptate
pentru lame de ras, ascuțitoare manuale
pentru lame de ras, aparate de ras de unică
folosință, casete cu lame pentru aparate de
ras, dispozitive pentru distribuirea lamelor de
ras, distribuitoare de lame pentru aparate de
ras, truse de bărbierit, brice (de bărbierit),
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, lame pentru aparate de bărbierit, cuțite
de bucătărie, foarfece de bucătărie, acționate
manual, răzători de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), aparate de epilat, aparate pentru
epilat, electrice sau neelectrice, accesorii pentru
manichiură, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), pile de unghii pentru
manichiură, etuiuri pentru instrumente de
manichiură, truse de pedichiură, instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, împletitoare de
păr electrice, ondulatoare de păr electrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, mașini
de tuns părul, electrice și neelectrice, aparate
pentru tăierea părului din nas, aparate de tuns
părul, non-electrice, raclete pentru pardoseli și
ferestre, plăci electrice de întins părul, aparate
electrice pentru tuns părul, aparate electrice de
tuns părul din urechi, aparate electrice de tuns
părul din nas, instrumente sterile pentru piercing
corporal.

───────

(210) M 2022 06396
(151) 14/09/2022
(732) ARENA GROUP SA, STR. ȘTEFAN

MIHAILEANU NR. 31, SECTOR 2 ,
BUCURESTI, 024024, ROMANIA

(540)
COLD RELIEF

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

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

───────

(210) M 2022 06397
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)
BIDIAB

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

5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06398
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)
BITRIM

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

5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
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───────

(210) M 2022 06399
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)
BUSCOTIL

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

5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06400
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)
ERITROMAGIS

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

5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06401
(151) 14/09/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

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

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

(540)

Dunhill EMERALD TOBACCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 06402
(151) 14/09/2022
(732) ADRIAN UNGUREANU, BDUL

LIBERTATII NR. 22, BL. 102, SC.5,
AP. 94, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)
Nutri Optim

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/09/2022

(210) M 2022 06403
(151) 14/09/2022
(732) LIGIA MIHAELA ARGHIRESCU,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 7, BL.
C2, SC. A, AP. 4, JUD. VASLUI,
BARLAD, 731158, VASLUI,
ROMANIA

(540)
ARG DIGITAL

MEDIA CONTENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, găzduire de pagini
web pe internet (hosting).

───────


