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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07128

(151)
14/11/2022

(732)
SAMALEXFLOR BISTRO SRL

2 M 2022 07825

14/11/2022

PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL STAY UP MAX SIMPLY
POWER!

3 M 2022 07940

14/11/2022

DITHEO CULTURAL SRL

DITHEO

4 M 2022 07960

14/11/2022

WHITE DENTAL LASER SRL

White Dental Laser

5 M 2022 07982

14/11/2022

WHITE DENTAL CENTER SRL

WhiteStar Dental Center

6 M 2022 08040

14/11/2022

FUNDATIA POLISANO

FUNDATIA POLISANO

7 M 2022 08075

09/11/2022

AXABIO MEDICAL SRL

DrHappy

8 M 2022 08076

09/11/2022

AXABIO MEDICAL SRL

VivaChek

9 M 2022 08133

14/11/2022

OPTIC SPECTRUM LINE SRL

Spectrum - pentru sănătatea
ochilor tăi

10 M 2022 08150

14/11/2022

OPTOS SRL

Optos- garanția unei vederi bune

11 M 2022 08193

14/11/2022

SC SAMPLAST DAN
PRODUCTION SRL

SMK packaging it's your choice

12 M 2022 08197

14/11/2022

ZIO FRANCESCO SRL

Cârnați tradiționali
"SÂNGEORZAN" by CAVALLI

13 M 2022 08198

14/11/2022

VRANLACT SA

VALEA VERDE

14 M 2022 08199

14/11/2022

AGA ASIA LOGISTIC SRL

ER GIDA

15 M 2022 08200

14/11/2022

LUXURY QASA TREND SRL

LQT

16 M 2022 08201

14/11/2022

ANDREI DASCALESCU

FILMUL DE PIATRA

17 M 2022 08203

14/11/2022

CUORIUM TECHNOLOGIES
LIMITED

eCabs

18 M 2022 08204

14/11/2022

ALDEEA PET SRL

PETGLOW

19 M 2022 08205

14/11/2022

LICURICI IMPEX

S SOUVERAN

20 M 2022 08206

14/11/2022

EAGLE ROCK
CONSTRUCTION SRL

MOUNTAIN VIEW RESIDENCE

21 M 2022 08208

14/11/2022

HORIZON GLOBAL
CONSULTING

HORIZON

22 M 2022 08209

14/11/2022

DRINK DIVISION 35 SRL

Vin cu Dor Azi Mâine Oricând

23 M 2022 08210

14/11/2022

RADU-MIHAI NICULA

Snow Artist 1

24 M 2022 08211

14/11/2022

FIESTA CATERING SERVICE
SRL

STARTOSHOP WALLART

2

(540)
SHAORMERIA GOURMAND
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2022 08212

(151)
14/11/2022

(732)
PROȚAP MASTER SRL

(540)
George Proțap

26 M 2022 08214

14/11/2022

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

fares 1929 Momente de neuitat

27 M 2022 08215

14/11/2022

ELENA-ARINA DAINEANU

TURBOTUB

28 M 2022 08216

14/11/2022

SUNMAN SANAYI MAMULLERI ZAPP Toys
ITHALAT IHRACAT VE TICARET
ANONIM ȘIRKETI

29 M 2022 08217

14/11/2022

SUNMAN SANAYI MAMULLERI Swoosh
ITHALAT IHRACAT VE TICARET
ANONIM ȘIRKETI

30 M 2022 08219

14/11/2022

ADRIAN THOMAS KRAYNIK

DDM

31 M 2022 08220

14/11/2022

ZIARMM SRL

ZIARMM

32 M 2022 08221

14/11/2022

OVM TOTAL 2003 S.R.L.

BECIUL VLĂSIEI

33 M 2022 08222

14/11/2022

FLOREA MIHAI

Mihail

34 M 2022 08223

14/11/2022

APRIG PRIN ROMANIA S.R.L

APRIG

35 M 2022 08225

14/11/2022

ATELIER WOOD FACTORY
S.R.L.

WOOD FACTORY MOBILIER
PERSONALIZAT

36 M 2022 08226

14/11/2022

ERETT WOW BEAUTY S.R.L.

WOW Body

37 M 2022 08227

14/11/2022

DOMENIILE VÎNJU MARE
S.R.L.

VM MIRAGE

38 M 2022 08228

14/11/2022

DOMENIILE VÎNJU MARE
S.R.L.

VINUL PRINCIPELUI VM
DOMENIILE VINJU MARE

39 M 2022 08229

14/11/2022

S.C. I-ASIGURARE MOBILE
S.R.L.

i-Asigurare.ro asigurari online

40 M 2022 08231

14/11/2022

DOMENIILE VÎNJU MARE
S.R.L.

DOMENIILE VÎNJU MARE VM
Divin

41 M 2022 08232

14/11/2022

VIE-VIN VÎNJU MARE S.R.L.

VM Prince Vlad DOMENIILE
VÎNJU MARE

42 M 2022 08233

14/11/2022

MTP LINES LTD SRL

MTP FERESTRE NOI,
PERSPECTIVE NOI

43 M 2022 08237

14/11/2022

REEA SRL

myfest

44 M 2022 08238

14/11/2022

S.C. CASA ARTEMIS SRL

UNIQUE BY CASA ARTEMIS

45 M 2022 08239

14/11/2022

ANDREEA VATEA

Eden Ski School

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07128
14/11/2022
SAMALEXFLOR BISTRO SRL,
ALEEA LIBERTĂȚII BL.4, ET.2,
AP.11, JUD. VRANCEA, PANCIU,
620125, VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

STAY UP MAX
SIMPLY POWER!

SHAORMERIA GOURMAND
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.11; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii de
fast food la pachet.
───────

M 2022 07825
14/11/2022
PANSIPROD DISTRIBUTIE
SRL, STR. BĂICULESTI NR.1,
SPATIUL NR.5, CLADIREA
ADMINISTRATIVA, ETAJ.2,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
08.05.15; 27.05.01; 26.05.04; 29.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/11/2022

dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07940
14/11/2022
DITHEO CULTURAL SRL, STR.
BUCURESTI, NR. 59, JUDETUL
ILFOV, ORAS MAGURELE, LOC.
VARTEJU, ILFOV, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

DITHEO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Organizare de călătorii de vacanță,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
rezervare de călătorii și tururi de vacanță, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, organizare de excursii incluse în
pachetele de vacanță, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
organizare de închirieri auto incluse în pachetele
de vacanță, organizare și rezervare de călătorii
pentru pachete de vacanță, organizare de tururi
de oraș incluse în pachetele de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii de
transport pentru vizitarea obiectivelor turistice,
organizare de rute turistice, organizarea de rute
turistice (transport), organizare de tururi ale
oraşelor, organizare de tururi de oraş şi de
excursii, organizare şi rezervare de excursii şi
de tururi de oraş, furnizare de informaţii pentru
turişti despre excursii şi tururi de oraş, organizare
de excursii, excursii de o zi şi tururi de oraş,
planificare şi organizare de tururi de oraş şi de
excursii de o zi, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii, organizare de
excursii, organizare de excursii cu autocarul,
organizare de excursii și croaziere, organizare
de excursii pentru turiști, organizare și rezervare
de excursii, organizare de excursii, excursii de o
zi și tururi de oraș, organizare de excursii de o
zi, servicii de transport pentru excursii turistice,
servicii de organizare de excursii pentru turiști,
furnizare de vehicule pentru tururi și excursii,
organizare și rezervare de excursii de o zi,
organizare de tururi de oraș și de excursii, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice și excursii,

organizare și rezervare de excursii și de tururi de
oraș, furnizare de informații pentru turiști despre
excursii și tururi de oraș, planificare și organizare
de tururi de oraș și de excursii de o zi.
41. Servicii oferite de tabere de recreere,
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), servicii oferite de
tabere de vară (divertisment și educație), cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la canotaj, organizare
de activități de divertisment pentru tabere de
vară, servicii de centre de amuzament pentru
taberele de vacanță, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la drumeții montane,
cursuri în cadrul taberelor educative referitoare
la tragerea cu arcul, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la coborârea în rapel,
servicii oferite de tabere pentru călărie, cursuri
în cadrul taberelor educative, tabere de vară
(divertisment și educație), cursuri de instruire
în tabere educative, servicii de tabere de
vară (divertisment), organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la canotaj, organizare de activități
de divertisment pentru tabere de vară, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeții montane, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la tragerea cu
arcul, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la coborârea în rapel, servicii de
divertisment în centre de vacanță, servicii de
educație furnizate prin intermediul stațiunilor de
vacanță, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare
de activităţi de divertisment, organizare de
întâlniri în scopuri recreative, organizare de
întâlniri pe teme de educaţie, organizare de
prezentări în scop de instruire, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de reprezentaţii în direct cu scop cultural
sau de divertisment, organizare şi coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
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şi realizare de târguri cu scop cultural
sau educaţional, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de tururi ghidate (instruire), servicii
de pregătire (educaţie) şi instruire, servicii de
recreere şi instruire, organizare de seminarii
de instruire, organizare de demonstraţii în scop
de instruire, organizare de evenimente culturale
şi artistice, servicii de divertisment în centre
de vacanță, servicii de educație furnizate prin
intermediul stațiunilor de vacanță, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii oferite de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
servicii de divertisment pentru petreceri de zile
de naștere, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, organizare de excursii pentru divertisment,
instrucțiuni acvatice orientate către ecologie,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
subiecte de ecologie.
43. Servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de cantină, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
asigurarea de hrană și băuturi, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii oferite de case de vacanță, servicii
de cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
pentru vacanțe, închiriere de case de vacanță,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
închiriere de locuri de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri
de vacanță, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de

vacanță, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, închiriere de case de
vacanță, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
vacanțe, evaluare locuri de cazare pe timp de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, furnizare
de programe după școală (cazare și mâncare),
furnizare de programe înainte de școală (cazare
și mâncare).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07960
14/11/2022
WHITE DENTAL LASER SRL,
STR. BAZEI, NR. 2.2.I, ET. 2, AP.
19, VALEA ADÂNCĂ, JUD. IAŞI,
IAŞI, 707317, IAȘI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 055311,
SIBIU, ROMANIA

White Dental Laser
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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10. Echipament

stomatologic,
oglinzi
stomatologice, scaune stomatologice, proteze
stomatologice, ace stomatologice, seringi
stomatologice, oglinzi de uz stomatologic,
mănuși pentru uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, ace de
uz stomatologic, freze folosite în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie, tuburi de uz
stomatologic, clești de uz stomatologic, scaune
pentru examinare stomatologică, aparate și
instrumente stomatologice, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, instrumente protetice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, mobilier special pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intraorale, scaune de uz medical sau stomatologic,
scaune fabricate special pentru uz stomatologic,
scaune special fabricate pentru uz stomatologic,
viziere de protecție pentru uz stomatologic,
linguri de amprente (de uz stomatologic),
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
aparate de aspirare pentru uz stomatologic,
aparate de polimerizare de uz stomatologic,
chei de culori de uz stomatologic, mănuși
din latex de uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, măști nazale (de protecție) pentru
uz stomatologic, pivoți din metale prețioase
pentru uz stomatologic, măști faciale de
protecție pentru uz stomatologic, oglinzi de
mână folosite la examinarea stomatologică,
aparate pentru șlefuirea dinților utilizate de
medici stomatologi, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici stomatologi, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, măști de protecție pentru
gură de uz stomatologic, dispozitive pentru
spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, echipamente de înaltă frecvență
pentru tăiere, de uz stomatologic, echipamente
de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, aparate cu raze x pentru uz
stomatologic și medical, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinților, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, freze dentare, proteze
dentare, sonde dentare, coroane dentare,
articulatoare dentare, excavatoare dentare,
implanturi dentare, scobitori cu ață dentară,
altele decât cele de uz personal, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de

erupția dentară, folie extensibilă pentru izolarea
dinților în timpul lucrărilor dentare, proteze
dentare sub formă de inlay-uri (obturație),
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, aparate cu jet de pulbere
de uz dentar, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, aparate și instrumente chirurgicale
de uz dentar, aparate pentru utilizare de
către tehnicieni dentari, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, canule
de unică folosință pentru seringi dentare,
aparate cu raze x pentru imagistică dentară,
aparate pentru utilizare de către igieniști
dentari, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, instrumente utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, cleme dentare
pentru fixarea danturii preexistente, aparate
utilizate pentru fixarea protezelor dentare, perii
interdentare utilizate în tratamente dentare,
colimatoare pentru aparate de radiografii
dentare, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, discuri de tăiere de uz dentar,
roți de tăiere de uz dentar, discuri pentru
șlefuire de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, punți pentru implanturi de uz
dentar, suporturi pentru implanturi de uz dentar,
aparate dentare pentru aliniere paralelă, aparate
pentru vizualizarea imaginilor dentare, onlayuri (restaurări dentare indirecte), dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, aparate
dentare cu raze x, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, implanturi
dentare din materiale artificiale, clești de uz
tehnico-dentar, lămpi utilizate cu instrumente
dentare, vibratoare pentru încălzirea cerii
dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
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endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice
de uz medical, echipament stomatologic,
piese protetice pentru stomatologie, aparate
și instrumente stomatologice, instrumente
protetice pentru uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical, lasere chirurgicale, lasere care produc
fascicule laser pulsatorii (de uz medical),
lasere de uz medical, instrumente laser de
uz medical, instrumente medicale prevăzute cu
laser, aparatură laser de uz medical, bisturie cu
laser de uz medical, instalații cu laser de uz
medical, indicatoare cu laser pentru uz medical,
instrumente cu raze laser pentru uz medical,
lasere cu fibre optice de uz medical, instrumente
de tăiere cu laser pentru uz medical, aparate
pentru aplicarea radiațiilor laser, de uz medical,
aparate pentru aplicarea razelor laser în scopuri
medicale, aparate pentru aplicarea razelor laser
în scopuri chirurgicale, instrumente de tratament
cu lumină laser pentru uz medical.
44. Servicii de albire a dinților, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
servicii de stomatologie veterinară, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
stomatologice, servicii stomatologice mobile,
consiliere în domeniul stomatologiei, închiriere
de
instrumente
stomatologice,
furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de stomatologie, servicii
de stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
tratament de canale radiculare dentare, montare
de pietre prețioase în proteze dentare, servicii
de tratamente dentare cu fluor, servicii de
chirurgie de implanturi dentare, servicii de
ajustare a protezelor dentare, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de igienă dentară,
servicii de asistență medicală şi stomatologică,
cu activități specifice, respectiv: stomatologie,
tehnică
dentară,
radiografii
dentare,
servicii chirurgicale, implantologie, tratamente
stomatologice,
consultații
stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
servicii de consiliere în materie de instrumente

stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de tratament medical, servicii oferite de clinici
medicale, stomatologie estetică, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07982
14/11/2022
WHITE DENTAL CENTER SRL,
STR. BAZEI, 2.2.I, ET. 2, AP. 19
- VALEA ADÂNCĂ, JUDEȚ IAȘI,
IASI, IAȘI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

WhiteStar Dental Center
(531)

Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate
stomatologice,
oglinzi
stomatologice, scaune stomatologice, proteze
stomatologice, ace stomatologice, seringi
stomatologice, oglinzi de uz stomatologic,
mănuși pentru uz stomatologic, lasere de uz
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stomatologic, seringi de uz stomatologic, ace de
uz stomatologic, freze folosite în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie, tuburi de uz
stomatologic, clești de uz stomatologic, scaune
pentru examinare stomatologică, aparate și
instrumente stomatologice, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, instrumente protetice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, mobilier special pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intraorale, scaune de uz medical sau stomatologic,
scaune fabricate special pentru uz stomatologic,
scaune special fabricate pentru uz stomatologic,
viziere de protecție pentru uz stomatologic,
linguri de amprente (de uz stomatologic),
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
aparate de aspirare pentru uz stomatologic,
aparate de polimerizare de uz stomatologic,
chei de culori de uz stomatologic, mănuși
din latex de uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, măști nazale (de protecție) pentru
uz stomatologic, pivoți din metale prețioase
pentru uz stomatologic, măști faciale de
protecție pentru uz stomatologic, oglinzi de
mână folosite la examinarea stomatologică,
aparate pentru șlefuirea dinților utilizate de
medici stomatologi, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici stomatologi, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, măști de protecție pentru
gură de uz stomatologic, dispozitive pentru
spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, echipamente de înaltă frecvență
pentru tăiere, de uz stomatologic, echipamente
de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, aparate cu raze x pentru uz
stomatologic și medical, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinților, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, freze dentare, proteze
dentare, sonde dentare, coroane dentare,
articulatoare dentare, excavatoare dentare,
implanturi dentare, scobitori cu ață dentară,
altele decât cele de uz personal, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de
erupția dentară, folie extensibilă pentru izolarea
dinților în timpul lucrărilor dentare, proteze
dentare sub formă de inlay-uri (obturație),
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, fotolii de examinare special concepute

pentru uz dentar, aparate cu jet de pulbere
de uz dentar, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, aparate și instrumente chirurgicale
de uz dentar, aparate pentru utilizare de
către tehnicieni dentari, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, canule
de unică folosință pentru seringi dentare,
aparate cu raze x pentru imagistică dentară,
aparate pentru utilizare de către igieniști
dentari, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, instrumente utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, cleme dentare
pentru fixarea danturii preexistente, aparate
utilizate pentru fixarea protezelor dentare, perii
interdentare utilizate în tratamente dentare,
colimatoare pentru aparate de radiografii
dentare, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, discuri de tăiere de uz dentar,
roți de tăiere de uz dentar, discuri pentru
șlefuire de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, punți pentru implanturi de uz
dentar, suporturi pentru implanturi de uz dentar,
aparate dentare pentru aliniere paralelă, aparate
pentru vizualizarea imaginilor dentare, onlayuri (restaurări dentare indirecte), dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, aparate
dentare cu raze x, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, implanturi
dentare din materiale artificiale, clești de uz
tehnico-dentar, lămpi utilizate cu instrumente
dentare, vibratoare pentru încălzirea cerii
dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice
de uz medical, echipament stomatologic,
piese protetice pentru stomatologie, aparate
și instrumente stomatologice, instrumente
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protetice pentru uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical, lasere chirurgicale, lasere care produc
fascicule laser pulsatorii (de uz medical),
lasere de uz medical, instrumente laser de
uz medical, instrumente medicale prevăzute cu
laser, aparatură laser de uz medical, bisturie cu
laser de uz medical, instalații cu laser de uz
medical, indicatoare cu laser pentru uz medical,
instrumente cu raze laser pentru uz medical,
lasere cu fibre optice de uz medical, instrumente
de tăiere cu laser pentru uz medical, aparate
pentru aplicarea radiațiilor laser, de uz medical,
aparate pentru aplicarea razelor laser în scopuri
medicale, aparate pentru aplicarea razelor laser
în scopuri chirurgicale, instrumente de tratament
cu lumină laser pentru uz medical, mese pentru
radiologie, ecrane radiologice de uz medical,
aparate radiologice de uz medical, aparate de
investigații medicale radiologice, casete pentru
filme radiologice pentru uz chirurgical, rame
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz medical, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, casete pentru filme
radiologice pentru uz medical, materiale textile
de protecție radiologică utilizate în tratamente
terapeutice.
44. Servicii de albire a dinților, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
servicii de stomatologie veterinară, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
stomatologice, servicii stomatologice mobile,
consiliere în domeniul stomatologiei, închiriere
de
instrumente
stomatologice,
furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de stomatologie, servicii
de stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
tratament de canale radiculare dentare, montare
de pietre prețioase în proteze dentare, servicii
de tratamente dentare cu fluor, servicii de
chirurgie de implanturi dentare, servicii de
ajustare a protezelor dentare, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de igienă dentară,
servicii de asistență medicală şi stomatologică,

cu activități specifice, respectiv: stomatologie,
tehnică
dentară,
radiografii
dentare,
servicii chirurgicale, implantologie, tratamente
stomatologice,
consultații
stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, consiliere medicală, furnizarea
de informații medicale, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical,
furnizare de tratament medical, servicii oferite
de clinici medicale, stomatologie estetică,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, servicii de asistență
medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale.
───────
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M 2022 08040
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FUNDATIA POLISANO, CASA
FRANCEZA, STR. CONRAD HAAS,
NR. 14, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

FUNDATIA POLISANO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), furnizare
de informații privind colectarea de fonduri de
binefacere, colecte de fonduri de binefacere în
cadrul evenimentelor de divertisment, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, colectarea de fonduri de binefacere
prin vânzarea de timbre de caritate, strângere
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de fonduri de binefacere în vederea precauțiilor
și a prevenirii dezastrelor, colectarea de fonduri
şi sponsorizare, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, organizarea de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organziarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern, organizarea de colecte
de binefacere (pentru terţi), servicii filantropice
privind donațiile financiare, sponsorizare
financiară, sponsorizare și protecție financiară,
servicii de asigurare referitoare la decontările
eșalonate acordate agenților de asigurare pentru
asigurarea proprietăților împotriva dezastrelor,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile, acordare
de subvenții monetare organizațiilor de caritate,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, acordare
de numerar în cazuri de urgență, programe
de economii privind asigurările de sănătate,
administrare financiară de programe de sănătate
preplătite, furnizare de subvenții pentru proiect
pentru proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate.
41. Instruire educativă, instruire profesională,
instruire pentru adulți, cursuri de instruire scrise,
furnizarea de instruire online, coaching pentru
viață (instruire), instruire în domeniul medical,
oferte de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire, publicare de manuale
de instruire, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
demonstrații în scop de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, cursuri de
formare, organizare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, servicii
de certificare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, cursuri de instruire privind

sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, furnizare de filme, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, predare în domeniul medical,
publicare de publicații medicale, instruire
și învățământ medicale, publicare de texte
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, publicare și emitere de documente
științifice în legătură cu tehnologia medicală,
servicii de instruire pentru asistente medicale
care fac vizite la domiciliu, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, pregătire în arta înfrumusețării,
furnizarea de cursuri în tehnici de înfrumusețare,
furnizarea de seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
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decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ sau
de divertisment, organizare de conferinţe şi
concursuri, organizare de expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, educație, organizare de
conferințe, publicare de manuale, elaborare
de manuale educative, publicare de manuale
școlare, servicii educaționale pentru copii.
44. Furnizarea de informații medicale, servicii
oferite de clinici medicale, consultații medicale,
asistență medicală, servicii medicale, îngrijire
medicală, servicii medicale oferite de clinici
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
efectuarea examenelor medicale (screening),
îngrijire medicală ambulatorie, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
de tratament medical, furnizare de tratament
medical, examinarea medicală a persoanelor,
servicii de informare medicală, planificare
de tratamente medicale, servicii de analize
medicale, servicii de consiliere medicală,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
echipamente medicale, asistență medicală
de urgență, servicii de evaluare medicală,
servicii de imagistică medicală, servicii de
examinări medicale, servicii de asistență
medicală, furnizare de asistență medicală,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii mobile ale
clinicilor medicale, servicii de tratament medical
la domiciliu, servicii de evaluare medicală
pentru pacienţii care se recuperează, în scopul
ghidării tratamentului şi evaluării eficienţei,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
servicii de asistență și analize medicale
referitoare la tratamentul pacienților, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
privind eliberarea încărcăturii emoționale
asociate afecțiunilor medicale, consiliere
privind sănătatea publică, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat, consultanță privind

îngrijirea sănătății, consultanță privind psihologia
integrativă, consultanță profesională în materie
de sănătate, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la
produse farmaceutice, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate
de servicii medicale, testare medicală în
scopul diagnosticării sau pentru tratament,
servicii de îngrijire de tip hospice, examinare
medicală (screening), furnizare de informaţii
cu privire la prevenirea diferitelor boli, servicii
de analize medicale pentru diagnosticul și
persoanelor, servicii de asistență medicală la
domiciliu, servicii de consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de consiliere medicală în
domeniul gravidității, servicii de consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
servicii de îngrijirea bolnavilor, îngrijire
temporară (furnizare de servicii de), servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, întocmire de rapoarte cu privire la
aspecte legate de îngrijirea sănătății, servicii
ambulatorii, asistență psihologică, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii de asistență pentru bolnavi la domiciliu,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de acordare a primului
ajutor medical, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, realizare de analize
medicale pentru factorii de risc ai bolilor
cardiovasculare, furnizare de informații prin
internet cu privire la tratamentul bolilor
cardiovasculare și cerebrovasculare, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de tratament
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chirurgical, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de soluţionare alternativă
a litigiilor, servicii de house sitting (locuirea
în casa unui terţ şi întreţinerea acesteia pe
o perioadă temporară), servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii de reprezentare
juridică, servicii de concierge, servicii privind
litigiile, servicii de reţele de socializare online,
servicii de cluburi de întâlniri de tip matrimoniale,
servicii de lobby politic, servicii juridice pro-bono,
servicii juridice paralegale, servicii de reţele
sociale online accesibile prin aplicaţii mobile
descărcabile.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08075
09/11/2022
AXABIO MEDICAL SRL, ALEEA
ROZELOR NR. 26,SCARA A,
PARTER, AP 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR 51, SCARA
A, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

DrHappy
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Comprese, comprese din tifon, comprese
pentru ochi, comprese utilizate ca pansamente,
leucoplast de uz medical, absorbante de uz
zilnic, vaselină rectificată de uz medical, vată
de celuloză de uz medical, vată de uz
chirurgical, vată de uz medical, vată de uz
medicinal, vată pentru scopuri farmaceutice,
vată sterilă (aseptică), truse de prim ajutor,
truse de prim ajutor de uz casnic, tifon de uz
medical, tifon pentru pansamente, tampoane,
tampoane bucale pentru uz medical, tampoane
de celuloză de uz medical, tampoane de
uz medical, tampoane de vată antiseptice,
tampoane dezinfectante, tampoane faringeale
de uz medical, tampoane igienice de unică
folosință
pentru incontinență, tampoane impregnate
care conțin preparate medicamentoase,
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tampoane impregnate cu alcool pentru
uz medical, tampoane impregnate cu
medicamente, tampoane impregnate cu
preparate medicinale, tampoane impregnate
cu substanțe medicamentoase, tampoane
medicinale, tampoane nazofaringiene pentru uz
medical, tampoane pentru alăptat, tampoane
pentru menstruație, tampoane pentru ochi de
uz medical, tampoane pentru persoanele care
suferă de incontinență, tampoane sterile pentru
recoltare sau tratament, de uz medical, suporturi
cromatografice de uz medical, produse pentru
sterilizare, șervețele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, șervețele sanitare
pentru uz menajer, șervețele impregnate cu
produse pentru respingerea insectelor, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu loțiuni farmaceutice, șervețele
impregnate cu dezinfectante pentru igienă,
șervețele dezinfectante, șervețele de uz medical,
șervețele antiseptice impregnate, șervețele
antibacteriene, șervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loțiune farmaceutică, scutece
absorbante din celuloză pentru animale de
companie, scutece absorbante din hârtie pentru
animale de companie, scutece adaptate din
celuloză pentru bebeluși, scutece
adaptate din hârtie pentru bebeluși, scutecechilot de unică folosință, pentru bebeluși, scutece
chiloței din celuloză, de unică folosință, pentru
copii, scutece chiloței din hârtie, de unică
folosință, pentru copii, scutece chiloței pentru
bebeluși, scutece de hârtie, scutece de hârtie
pentru nounăscuți, scutece de înot de unică
folosință pentru bebeluși, scutece de înot de
unică folosință pentru copii și bebeluși, rezerve
pentru dezodorizarea aerului, prosoape sanitare.
10. Perfuzoare de uz terapeutic, instrumente
medicale, seringi medicale, tuburi medicale,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
injectoare medicale, ventuze medicale, spatule
medicale, drenuri de uz medical, cotiere de uz
medical, vaporizatoare de uz medical, scuipători
de uz medical, plicometru pentru uz medical,
nebulizatoare de uz medical, lavoare de uz
medical, irigatoare de uz medical, autoclave
de uz medical, tăvi de uz medical, scuipătoare
medicale, brățări de uz medical, nanoroboți de
uz medical, pipete de uz medical, tuburi pentru
uz medical, atele de uz medical, pulverizatoare
de uz medical, spatule de uz medical, tăvi pentru
instrumentar medical, ace de uz medical, truse
cu instrumentar medical, instrumente pentru
terapia medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, ace pentru seringi medicale, aparate
și instrumente medicale, lămpi solare de uz
medical, brățări magnetice de uz medical,

bureți artificiali pentru uz medical, material
elastomeric pentru uz medical, ploști de uz
medical (vase), lămpi de uz medical (curativ),
aparatură laser de uz medical, comprese reci
de uz medical, comprese abdominale de uz
medical, instrumente laser de uz medical,
învelitori termoelectrice de uz medical, bandaje
suspensoare de uz medical, centuri abdominale
(de uz medical), aparate medicale pentru
calmarea durerii, cutii adaptate pentru deșeuri
medicale, seringi de presiune pentru uz medical,
ace pentru injecții, de uz medical, aparate de
aspirare de uz medical, bandaje de suport de
uz medical, aparate cu pipetă de uzmedical,
instrumente cu pipetă de uz medical, seringi tip
pară de uz medical, flacoane cu pipetă pentru uz
medical, aparate de încălzit (pentru uz medical),
vase pentru aspirație de uz medical, aparate
cu infraroșii de uz medical, lămpi de căldură
de uz medical, materiale de contenție de uz
medical, pompe de infuzie (de uz medical),
pungi de irigare de uz medical, măști de oxigen
de uz medical, filtre de lumină de uz medical,
câmpuri medicale din materiale textile nețesute,
aparate medicale pentru repararea discurilor
intervertebrale, suporturi pentru pungile de
gheață medicale, aparate pentru concentrarea
oxigenului, de uz medical, inele biomagnetice de
uz terapeutic sau medical, cupe pentru spălături
oculare, de uz medical, pulverizatoare cu
acționare electrică de uz medical, cuțite pentru
tăierea benzilor, de uz medical, perne (pentru
încălzire), neelectrice, de uz medical, perne
(comprese) (pentru încălzire), de uz medical,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
dispozitive medicale de abraziune pentru piele,
instrumente medicale folosite pentru investigații
audiologice, recipiente adaptate special pentru
eliminarea instrumentelor medicale, seringilor și
altor deșeuri medicale contaminate, inhalatoare
de uz medical (vândute fără conținut), dispozitive
pentru încălzirea corpului pentru uz medical,
tuburi pentru recoltarea sângelui de uz
medical, aparate medicale pentru iradiere,
aparate medicale cu ultrasunete, aparate
medicale pentru tratarea hiperhidrozei, aparate
medicale pentru dializa renală, aparate medicale
pentru cateterismul uretral, electrozi folosiți cu
aparate medicale, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate de investigații
medicale radiologice, aparate medicale pentru
tratamentul afecțiunilor respiratorii, aparate
medicale pentru afișarea datelor tomografice,
aparate medicale folosite în chirurgia cardiacă,
dispozitive injectoare de uz medical, aparate
pentru analiza sângelui, seringi pentru
injecții, sfigmomanometre, truse cu instrumentar
medical, aparate de analiză pentru uz medical,
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stetoscoape, aparate de diagnosticare pentru
uz medical, aparate și instrumente chirurgicale,
aparate pentru măsurarea glicemiei, dispozitive
pentru măsurarea glicemiei, pulsoximetre
(aparate medicale), tensiometre, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare
portabile pentru uz medical, electrozi de oxigen
pentru uz medical, monitoare de oxigen de uz
medical, analizoare de concentrație de oxigen
pentru uz medical, aparate medicale pentru
măsurarea concentrației oxigenului din sânge,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru monitorizarea concentrației de oxigen
pentru uz medical, monitoare electronice
pentru controlul saturației de oxigen în sânge,
instrumente portabile pentru uz medical folosite
la monitorizarea nivelurilor de oxigen din
amestecurile gazoase, termometre auriculare,
termometre de uz medical, termometre
electronice de uz medical, termometre cu mercur
pentru uz medical, termometre cu infraroșu de
uz medical, termometre digitale de uz medical,
mănuși chirurgicale, mănuși pentru masaj,
mănuși de uz spitalicesc, mănuși medicale din
latex, mănuși pentru uz stomatologic, mănuși de
uz chirurgical, mănuși de uz medical, mănuși
folosite la examinarea medicală, mănuși din
cauciuc de uz medical, mănuși de latex de
uz medical, mănuși de consultație pentru uz
medical, mănuși din latex de uz chirurgical,
mănuși din cauciuc de uz chirurgical, mănuși de
protecție de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
promovarea afacerii (publicitate).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08076
09/11/2022
AXABIO MEDICAL, ALEEA
ROZELOR NR. 26, SC. A, PARTER,
AP 3, JUD. IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR 11 IUNIE, NR 51, SCARA
A, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, MUNICIPIUL
BUCURESTI, ROMANIA

VivaChek
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate biologice de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
pentru diagnosticarea sarcinii, preparate de
diagnosticare, dezinfectante, substanțe dietetice
de uz medical, preparate chimice de uz veterinar,
benzi adezive pentru uz medical.
10. Dispozitive injectoare de uz medical,
aparate și instrumente medicale, aparate
pentru analiza sângelui, seringi pentru
injecții, sfigmomanometre, truse cu instrumentar
medical, aparate de analiză pentru uz medical,
stetoscoape, aparate de diagnosticare pentru
uz medical, aparate și instrumente chirurgicale,
aparate pentru măsurarea glicemiei, dispozitive
pentru măsurarea glicemiei.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
comerț online cu privire la produse medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 08133
14/11/2022
OPTIC SPECTRUM LINE
SRL, BURJUC NR. 88, JUDEȚ
HUNEDOARA, BURJUC,
HUNEDOARA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Spectrum - pentru
sănătatea ochilor tăi

(540)

M 2022 08193
14/11/2022
SC SAMPLAST DAN
PRODUCTION SRL, STR.
ROTUNDA NR. 10, BLOC Y2A,
AP. 10, BUCURESTI, 032701,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 08150
14/11/2022
OPTOS SRL, B-DUL DECEBAL,
BL. M, SC.D, PARTER, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330020,
HUNEDOARA, ROMANIA

Optos- garanția
unei vederi bune

SMK packaging
it's your choice

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(531)

Clasificare Viena:
11.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cutii din carton pentru pizza, șervețele din
hârtie, ambalaj de carton, cutii pliabile din carton.
39. Servicii de ambalare, servicii de împachetare
și ambalare, servicii de distribuire.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08197
14/11/2022
ZIO FRANCESCO SRL,
STR.ZIMBRULUI, NR.1, JUDET
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
420075, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08198
14/11/2022
VRANLACT SA, CALEA
MUNTENIEI, NR 1, JUDET
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

VALEA VERDE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

Cârnați tradiționali
"SÂNGEORZAN" by CAVALLI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 08.05.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07
(591) Culori revendicate:rosu, galben, maro,
visiniu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agentii de import-export.
───────

M 2022 08199
14/11/2022
AGA ASIA LOGISTIC SRL, STR.
SINAIA, NR 18, BL.16, SC.1, ET.3,
AP.12, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

ER GIDA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe si legume proaspete.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08200
14/11/2022
LUXURY QASA TREND SRL,
STRADA GENERAL STEFAN
FALCOIANU, NR 7, O3, AP 4,
JUDET DOLJ, CRAIOVA, 200075,
DOLJ, ROMANIA

LQT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
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electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08201
14/11/2022
ANDREI DASCALESCU, ALEEA
PLAIULUI, NR.10, BL.B1, SC.C, ET.
3, AP.56, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA
SC BMB NORD CONSULTING
SRL, STR. VULTURULUI, NR. 7,
JUDET NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

FILMUL DE PIATRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08203
14/11/2022
CUORIUM TECHNOLOGIES
LIMITED, 64 EXCALIBUR,
B BONTADINI STREET,
BIRKIRKARA, BKR 1737, MALTA
RDA IP SRL, STR. POPA
TATU, NR. 49, SECTORUL 1,
BUCURESTI, 010803, ROMANIA

eCabs

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Instrumente pentru dezvoltarea de software
de calculator, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
dezvoltare de aplicații, software, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date, software de prelucrare a datelor, software
informatic de uz comercial, software pentru
sisteme de operare pe calculator, pachete de
software de calculator, programe informatice
pe telefonul mobil, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, software de calculator
descărcabil, software de calculator pentru
estimarea costurilor, taximetre, aplicații software
de calculator, descărcabile, aplicații mobile
pentru rezervarea de taxiuri descarcabile,
software de calculator descărcat de pe internet,
software de calculator pentru colectarea de date
de localizare, aplicații software pentru telefoane
mobile, software pentru gestiunea documentelor,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, aplicații mobile descărcabile pentru
rezervarea taxiurilor, software de simulare pentru
utilizare cu calculatoarele digitale, platforme
de software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), software
pentru telefoane mobile, software pentru comerț
cu amănuntul.
35. Servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, analiza afacerilor comerciale,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, publicitate online într-o rețea informatizată, servicii de
colectare de date privind cercetarea pieței,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
managementul afacerilor cu flote de transport
(pentru terți), publicitate online, servicii de
funcții administrative, servicii de comparare
a prețurilor, compilații statistice, actualizare
și întreținere de date din baze de date
informatice, administrarea afacerilor, servicii
de marketing, servicii de publicitate privind
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sectoarele de transport, servicii referitoare la
rapoartele de piață, furnizare de documente
de transport pentru terți (servicii administrative),
marketing pe internet, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, intermedierea
de contacte comerciale și economice, prelucrare
de date pentru colectarea de date în scopuri
comerciale, servicii de informații statistice
în afaceri, publicitate în sectorul transport
și livrare, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de comandă (pentru terți),
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, elaborare de rapoarte comerciale,
servicii de administrare a afacerilor în
domeniul transporturilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, intermediere de
contracte (pentru terți), consultanță în afaceri,
administrare de afaceri, consultanță în materie
de management al afacerilor în sectorul de
transport și livrări, marketing digital, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), colectare de date,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, prelucrare de
date, servicii de informații economice în scop
comercial, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, compilare de baze de date
computerizate, publicitate, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, furnizare
de analize de vânzări, servicii de informare și
consiliere în materie de tarife.
39. Servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, servicii de ghizi pentru călătorii, furnizare
de informații despre livrarea de documente,
scrisori și pachete, transportul pasagerilor,
livrare de mărfuri prin curier, transportul
pasagerilor cu minibuzul, rezervare de transport
prin rețele globale de calculatoare, servicii
de transport de pasageri pe cale terestră,
transport rutier de pasageri, livrare de colete
prin curier, servicii de consultanță în domeniul
transportului, transport și livrare de bunuri,
livrarea de mărfuri, consultanță în domeniul
serviciilor de transport, oferită de call centeruri și de hotline-uri, livrare și expediere de
scrisori și de colete, transport terestru, informații
de călătorie, servicii de transport al vehiculelor,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
organizarea de călătorii, servicii de curierat
pentru livrarea de colete, servicii de curierat
(mărfuri), organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, ambalarea și depozitarea

mărfurilor, livrare rapidă de mărfuri, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, organizarea livrării
de produse prin poștă, transport, transport
în taxi pentru persoanele aflate în scaun cu
rotile, transport frigorific de mărfuri congelate,
servicii pentru organizarea transportului de
călători, servicii de informare referitoare la
transportul de bunuri, transport rutier de mărfuri,
ezervări pentru transport , transport rutier de
produse farmaceutice, servicii de transport rutier,
distribuție (transport) de mărfuri pe șosea,
servicii postale și de curierat, transport de
colete, servicii de mesagerie pentru mesaje,
transport de călători, livrare de colete pe cale
rutieră, servicii de consiliere privind distribuirea
de produse, livrarea de mărfuri comandate
prin corespondență, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicații mobile, servicii
de transport și excursii pentru persoanele
cu handicap, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii computerizate
de informații privind transportul, servicii pentru
organizarea transportului pe cale rutieră,
depozitare și livrare de bunuri, transport de
bunuri, servicii de agentie pentru organizarea
transportului de marfuri, organizarea livrării de
marfă, furnizare de informații despre transport
cu mașina, organizarea transportului cu taxiul,
informații în domeniul transportului, transport
de bagaje ale pasagerilor, transport frigorific
de produse reci, distribuirea de colete, servicii
de transport, curtaj de transport, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier, servicii
de curierat, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, furnizare
de vehicule închiriate pentru transportul de
pasageri, servicii de taxi, distribuție (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
transportul de mărfuri în stare refrigerată, ridicare
și livrare de colete și produse, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), servicii computerizate
de informare privind transportul pasagerilor,
furnizare de informații referitoare la transportul
rutier, organizarea transportării, transport de
bagaje, transport de călători în taxi, furnizare de
informații despre transport și călătorii, organizare
de excursii, colectare, transport și livrare de
produse, depozitarea mărfurilor, servicii de
transport cu automobile, furnizare de date
referitoare la transportul de pasageri, servicii
computerizate de rezervări pentru transportul
pasagerilor, rezervare de transport prin retele
globale de calculatoare, organizare de transport
și călătorii.
42. Proiectare de software, software ca serviciu
(saas), dezvoltare de software, proiectare
și dezvoltare de hardware și software de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/11/2022

calculator, programare de software pentru
platforme de internet, dezvoltare și actualizare
de programe informatice, stocare de date,
servicii de închiriere a echipamentelor și a
calculatoarelor de prelucrare de date, cercetare
și dezvoltare de software informatic, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, design și
dezvoltare de software, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator,
servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare de software pentru baze de date
informatice, dezvoltare software, programare
și implementare, întreținerea programelor de
calculator, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, închirierea de programe (software)
pentru computere, servicii de consultanță
în materie de închiriere de calculatoare și
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare personalizată de
software, întreținere și actualizare de software
de calculator, programare pentru calculatoare,
configurare de software de calculator, dezvoltare
și elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, dezvoltare de programe de
calculator, actualizarea software-ului, proiectare
și dezvoltare de software pentru baze de date
informatice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08204
14/11/2022
ALDEEA PET SRL, STR.
ALEEA LUNCA BRADULUI, NR.
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

PETGLOW
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri
pentru animale, plante, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate și marketing.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitarăşi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticulturăşi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08205
14/11/2022
LICURICI IMPEX, CALEA
SLANICULUI FN, JUDET BACAU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, ION CREANGA, NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDET
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

S SOUVERAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.25; 24.09.05;
03.01.01; 03.01.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, hârtie
pentru ţigări, ţigări care conţin substituenţi
de tutun, nu pentru scopuri medicale, ţigări,
cigarillos, trabucuri, ţigări electronice, pietre
pentru aprindere, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru tutun, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru ţigările electronice,
narghilea, recipiente cu gaz pentru brichetele

de trabucuri, cutii pentru păstrarea trabucurilor
în condiţiile de umiditate prescrise, brichete
pentru fumători, soluţii lichide pentru ţigările
electronice, suporturi pentru chibrituri, cutii de
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse din tutun (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08206
14/11/2022
EAGLE ROCK CONSTRUCTION
SRL, STRADA ION LUCA
CARAGIALE, NR. 69, JUD.
BRASOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MOUNTAIN VIEW RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
06.01.04; 26.03.03; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:maro, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, lucrări de birou, organizare
de promoții prin mijloace audiovizuale,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, marketing
imobiliar, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, organizare și coordonare de licitații
imobiliare, servicii de publicitate, publicitate
online., servicii imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere
de
apartamente,
administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de
proprietăți
imobiliare,
administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, consultanță financiară
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiară privind bunuri imobiliare,
emitere de bonuri valorice ca parte a unui

program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, servicii pentru garantarea
rentelor, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor de clădiri, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea investițiilor, gestiunea
proprietăților
comerciale,
managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
apartamente și birouri, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, închirieri de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), planificare de investiții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
punere la dispoziție de locuințe, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță financiară privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestionare a portofoliilor de
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investiții, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziții pentru investiții financiare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
investiții, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agențiile imobiliare,
analiză financiară, analiza investițiilor, analiză
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile, consultanță privind
investițiile rezidențiale, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluări legate
de expertize de clădiri, evaluări și estimări
financiare de proprietăți, finanțarea achizițiilor,
finanțarea achizițiilor de terenuri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
garantarea fondurilor pentru achiziția de
proprietăți, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară cu privire la investiții,
gestiunea fondurilor, gestiunea terenurilor,
evaluări imobiliare, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
birouri, informații financiare, investirea fondurilor,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, investiții
financiare, investiții în proprietăți imobiliare,
organizare de investiții financiare, planificare
financiară, estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii de achiziții de terenuri
(în numele terților), servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de

agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
evaluare, servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii
de investiții în proprietăți comerciale, servicii
de planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare), servicii de tip garanții (escrow)
pentru bunuri imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
de informații computerizate privind afacerile
financiare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
construcții, construcții civile, consultații pentru
construcții, construcții de terase, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, demolare
de construcții civile, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, supervizare (conducere)
de lucrări de construcții, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, construcții de
case pe bază de comandă, construcții de
locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
lucrări de reparații în construcții, reparații
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
reparații în construcții, lucrări de etanșeizare
(construcții), construcții și reparații de clădiri,
eliminarea molozului din clădiri (servicii de
construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, construcții de grădină (montare
și închidere cu geamuri), amenajare de
terenuri (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, servicii de colmatare
și călăfătuire interioare, servicii de zugrăvire
de interioare de case în scopuri decorative,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcție de
clădiri pe bază de comandă, construcție de
clădiri și de alte structuri.
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42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, evaluarea proprietăților imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08208
14/11/2022
HORIZON GLOBAL CONSULTING,
STR. POETULUI, NR. 1C, BL. R12,
SC. B, ET. 3, AP. 66, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, publicitate online pe o reţea
de computere, managementul afacerilor,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, prelucrare automata de date, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
realizare de materiale publicitare, reactualizarea
materialelor publicitare, producție de materiale
publicitare, pregatire de documente, copiere
de documente pentru terți, consultanță privind
gestiunea documentelor de afaceri.
36. Consultanta privind investitiile, consiliere
fiscală (nu contabilitate), consultații în domeniul
estimărilor fiscale, consultanta financiara,
consiliere financiară privind planificarea fiscală,
servicii de consultanță și de informații financiare,
consultanță privind fondurile de investiții, analiza
financiara, evaluare și analiză financiară, servicii
de analiză și cercetare financiară.
40. Servicii de tiparire, tiparire de materiale
publicitare, servicii de tipărire digitală la
cerere de cărți și alte documente, servicii de
tipărire de articole de papetărie, colaționare
(legătorie) de materiale copiate, servicii de
finisare a tipăriturilor (legătorie), furnizare de
informații despre servicii de legătorie, legare de
documente.
───────

HORIZON
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.11
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Etichete, cu excepția celor din materiale
textile, etichete autocolante, etichete adezive,
etichete adezive tipărite, etichete pentru
marcare, etichete din hârtie sau carton, etichete
tipărite din hârtie, vizor port-etichete pentru
dosare, panglici pentru imprimante de mână
pentru etichete (articole de birou), autocolante
(articole de papetărie).
35. Marketing şi promovare, consultanta,
consultanta in management, consultanta
in
marketing,
servicii
de
consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale,
servicii
de
consultanță
în
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08209
14/11/2022
DRINK DIVISION 35 SRL, STR.
FANTANILOR, NR 43, BL. B14,
AP. B39, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ în spatiu
fizic şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, furnizare de informaţii comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenţii de import și
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de aprovizionare pentru terţi, servicii
de abonament, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online întro rețea computerizată, 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 on-line într-o rețea de calculatoare.
───────

Vin cu Dor Azi Mâine Oricând
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.18
(591) Culori revendicate:negru, galben, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, vin roșu, vin fiert, vin alb, vin spumant,
vinuri îmbogățite, vinuri spumante, vinuri dulci,
vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin de fructe, vin
de struguri, vin pentru gătit, vin slab alcoolizat,
vin spumant de struguri, vinuri de desert, vinuri
cu alcool, vinuri roșii spumante, vinuri albe
spumante, vinuri spumante naturale, vinuri de
masă, vin spumant de fructe, băuturi pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri)
35. Regruparea în avantajul terţilor a vinurilor
din clasa 33 (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii de comerț
cu vinuri si dulciuri furnizate prin intermediul
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08210
14/11/2022
RADU-MIHAI NICULA, SAT.
RĂCHITA NR. 83, COM. SĂSCIORI,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR.
3, ET, 2, AP. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08211
14/11/2022
FIESTA CATERING SERVICE
SRL, CALEA ION ZĂVOI NR.
8, CLĂDIREA C4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR.
8,SECTOR 1, BUCURESTI,
113311, ROMANIA

STARTOSHOP WALLART

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, imprimeuri
pe pânze, imprimeuri cu diverse imagini pe
diferite tipuri de pânză, tablouri sub formă de
imagini imprimate pe diverse materiale, tablouri
canvas, multicanvas sau colaje, plăcute pentru
șabloane, pânze pentru pictură, șasiu pentru
tablouri.
───────

Snow Artist 1
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.17; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbracaminte pentru practicarea sporturilor,
haine de iarna, manusi de iarna, jachete scurte,
groase, de iarnă.
41. Instruire in sporturi de iarna, organizarea
de competitii sportive, inchiriere de schiuri,
inchiriere de echipamente de ski, inchiriere de
snowboard-uri, inchiriere de echipamente de
snowboard.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08212
14/11/2022
PROȚAP MASTER SRL, STR.
VLAD ȚEPEȘ NR. 34, SAT
TÂNGANU, JUD. ILFOV, CERNICA,
ILFOV, ROMANIA
KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții pentru produse și servicii în legătură
cu carne, prepararea cărnii la grătar si servicii
de catering, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizarea de informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
prestate de bucătari, servicii de bucătărie mobilă,
catering și servicii de catering pentru evenimente
sau persoane publice sau private, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări și evenimente publice,
servicii de catering specializate în pregătirea și
consumarea cărnii la proțap pentru degustări și
evenimente publice sau private.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08214
14/11/2022
SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

George Proțap
(531)

Clasificare Viena:
03.06.06; 26.01.10; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților
a produselor și preparatelor din carne pentru
grătar, prezentarea pentru vânzare și vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat
sau platforme online terțe, astfel încât terții să le
cunoască şi să le achiziționeze comod, servicii
de promovare şi de informare, administrație
comercială, gestionarea afacerilor comerciale,
servicii oferite de magazin online și lanțuri de
magazine, publicitate, publicitate, marketing si
promovare prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi online într-o rețea computerizată,

fares 1929 Momente de neuitat
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 05.03.13
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai si produse din ceai, ceaiuri si infuzii
din fructe si/sau plante nemedicinale, băuturi pe
baza de ceai, fructe si/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheată.
32. Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, și/
sau extract de ceai, și/sau fructe, și/sau sucuri/
extract de fructe, și/sau plante nemedicinale,
siropuri din fructe și/sau, plante nemedicinale
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor,'‘servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de comerț și regrupare
în avantajul terților a ceaiurilor și produselor
din ceai, ceaiurilor și infuziilor din fructe și/
sau plante nemedicinale, băuturilor pe baza
de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceaiurilor cu gheață, băuturilor nealcoolice pe
bază de ceai, și/sau extract de ceai, și/sau
fructe, și/sau sucuri/extract de fructe, și/sau
plante nemedicinale, siropurilor din fructe și/
sau plante nemedicinale, (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
și vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții pentru aceste produșe,
furnizarea de informații și sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială, servicii de
agenție de import-export cu produs de tipul celor
prezentate.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08216
14/11/2022
SUNMAN SANAYI MAMULLERI
ITHALAT IHRACAT VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI,
CADDEBOSTAN MAH/SEMT
BAGDAT CAD. 226 6 KADIKOY,
ISTANBUL, TURCIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08215
14/11/2022
ELENA-ARINA DAINEANU,
DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
82, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

ZAPP Toys
(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.15.03
(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.

───────

───────

(511)

TURBOTUB

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/11/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08217
14/11/2022
SUNMAN SANAYI MAMULLERI
ITHALAT IHRACAT VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI,
CADDEBOSTAN MAH/SEMT
BAGDAT CAD. 226 6 KADIKOY,
ISTANBUL, TURCIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Swoosh

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08219
14/11/2022
ADRIAN THOMAS KRAYNIK,
STRADA IOAN SLAVICI, JUDETUL
MARAMURES, IOAN SLAVICI,
430111, MARAMUREȘ, ROMANIA

DDM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.
42. Servicii it.
───────

și

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08220
14/11/2022
ZIARMM SRL, STR. TEATRULUI,
NR. 2, AP. 13, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

ZIARMM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.02
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08221
14/11/2022
OVM TOTAL 2003 S.R.L., SOS.
VIRTUTII, NR. 22, BL. R10, SC.
1, ET. 2, AP. 10, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08222
14/11/2022
FLOREA MIHAI, STR. BINELUI,
NR. 180A- 180B, ET. J.3, AP.
16, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Mihail
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie, covrigi, pizza, gogoși
cu gaură în mijloc, aluaturi impletite prajite,
produse de patiserie si produse de cofetarie,
gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de vaci.
───────

(210)
(151)
(732)

BECIUL VLĂSIEI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.08; 19.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Murături, murături mixte, conserve și
murături, legume conservate, legume în
saramură, legume gătite, legume procesate,
conserve cu legume, legume în conservă,
salate de legume, conserve de legume, produse
din legume preparate, mâncăruri cu legume
preparate, fructe conservate, fructe preparate,
gemuri din fructe, fructe la borcan, conserve de
fructe, bulion, concentrat de roșii, piure de roșii,
roșii în conservă, suc de roșii pentru gătit, roșii
conservate, jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri,
paste de fructe și legume, gemuri, marmelada
din fructe.
───────

(540)

M 2022 08223
14/11/2022
APRIG PRIN ROMANIA S.R.L, SAT
HOMORÂCIU NR. 373, BIROUL
1, JUD. PRAHOVA, COMUNA
IZVOARELE, PRAHOVA, ROMANIA

APRIG
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Săruri de baie (fără scopuri medicale).
4. Felinare (lumânări), lumânări parfumate,

lumânări de soia, lumânări din ceară.
16. Tablouri (picturi) cu sau fără ramă, agende,
carnete de notițe, ilustrații și alte materiale
tipărite, articole de papetărie, abțibilduri.
20. Articole de mobilier din lemn, elemente
mobile (decorațiuni), lucrări de artă din lemn,
ceară sau ipsos.
29. Legume uscate, legume conservate, piure
de mere.
30. Oțet, oțet din mere, sos de mere, miere,
sare pentru gătit, mirodenii, ierburi de grădină
conservate, preparate aromatice alimentare.
32. Cidru nealcoolic, suc de mere, băuturi din
fructe, sucuri de fructe, nectaruri de fructe,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice pe bază de miere.
33. Cidru alcoolic.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08225
14/11/2022
ATELIER WOOD FACTORY S.R.L.,
SAT VIŞAN, STR. ALEXANDRU
MACEDONSKI, NR.6, ETAJ,
BIROUL 5, JUD. IAȘI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

───────

WOOD FACTORY
MOBILIER PERSONALIZAT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.09
(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), mobilier din lemn, 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, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
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vitrine, decorațiuni de perete, din lemn, produse
de tâmplărie artistică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08226
14/11/2022
ERETT WOW BEAUTY S.R.L.,
ŞOS. ARCU NR.18, PARTER,
BL.Z16, SC.A, AP.1, JUD. IAȘI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

pentru remodelare corporala, echipamente
electroterapeutice
pentru
tratamente
de
slăbire, echipamente electroterapeutice pentru
tratamente de tonifiere, aparate medicale
pentru tratamente cutanate cu folosirea
laserului, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, accesorii vestimentare (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice sau prin
intermediul site-urilor web, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, servicii de agenții de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, oganizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de comerț cu amănuntul şi/sau cu ridicata.
───────

WOW Body
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
aparate epilare definitiva, aparate laser pentru
epilare, altele decât cele de uz medical, solarii,
altele decât cele de uz medical, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
aparate pentru bronzat folosite în solarii, nu
de uz medical, aparate pentru bronzat, aparate
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08227
14/11/2022
DOMENIILE VÎNJU MARE S.R.L.,
SAT CARCEA, STR. PANTELIMON
NR.8, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, DOLJ, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

VM MIRAGE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05; 24.11.21; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru, maro, gri, bej,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri spumante,
cidru alcoolic, băuturi spirtoase, lichioruri, esențe
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice din fructe, altele decât uleiurile
esențiale, bitter.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08228
14/11/2022
DOMENIILE VÎNJU MARE S.R.L.,
SAT CARCEA, STR. PANTELIMON
NR.8, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, DOLJ, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

VINUL PRINCIPELUI VM
DOMENIILE VINJU MARE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 02.01.01; 02.01.02;
24.13.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, maro,
bej, galben, galben (Pantone 871C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri
spumante din arealul Vinju Mare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08229
14/11/2022
S.C. I-ASIGURARE MOBILE
S.R.L., BD. MIRCEA VODA NR.
21 D, ETAJ 7, AP. 75, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030667, ROMANIA

i-Asigurare.ro asigurari online

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08231
14/11/2022
DOMENIILE VÎNJU MARE S.R.L.,
STR. PANTELIMON, NR.8, SAT
CARCEA, JUDEȚ DOLJ, COM.
CARCEA, DOLJ, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.09; 18.01.05; 07.01.24;
10.03.10; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2197DE), verde (HEX #7E950D,
HEX #49C379), roșu (HEX #F23400),
portocaliu (HEX #FD8D1E)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări.
───────

DOMENIILE VÎNJU
MARE VM Divin
(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
24.09.05
(591) Culori revendicate:negru, maro, gri, bej,
auriu, alb, galben, rosu , albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri spumante,
cidru alcoolic, băuturi spirtoase, lichioruri, esențe
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice din fructe, altele decât uleiurile
esențiale, bitter.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08232
14/11/2022
VIE-VIN VÎNJU MARE S.R.L., STR.
UNIRII NR.2, JUDEȚ MEHEDINȚI,
VINJU MARE, MEHEDINȚI,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08233
14/11/2022
MTP LINES LTD SRL, STR.
ZAMBILELOR, NR.5, JUDEȚ
MARAMUREȘ, CORUIA, 437284,
MARAMUREȘ, ROMANIA

MTP FERESTRE NOI,
PERSPECTIVE NOI
(531)

VM Prince Vlad
DOMENIILE VÎNJU MARE
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 29.01.15; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.14;
26.11.05
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, maro,
roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri
spumante, din arealul Vanju Mare.
───────

Clasificare Viena:
29.01.12; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
2010), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, ansambluri de ferestre cu
fante de ventilație (nemetalice), batante (uși
nemetalice), cadre (nemetalice) pentru ferestre,
cadre (nemetalice) pentru luminatoare, cadre
(nemetalice) pentru uși vitrate, cadre pentru
luminatoare (nemetalice) folosite la clădiri,
elemente de punere a geamurilor realizate din
sticlă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08237
14/11/2022
REEA SRL, PIAȚA REPUBLICII
NR. 41, JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA
SIMION & BACIU CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

myfest
(531)

Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25
(591) Culori revendicate:rosu , albastru, alb,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculator înregistrate
sau descărcabile, programe și produse
informatice (aplicații software) descărcabile,
software de calculator, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software care permite utilizatorilor să
realizeze comerț electronic printr-o rețea globală
de calculatoare, software pentru comerţul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacţii comerciale electronice prin intermediul
unei reţele informatice globale, echipamente
pentru dezvoltare de software, aplicaţii mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
informaţii şi pentru transmiterea de informaţii,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, programe de stocare de date, suporturi
de date electronice, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de
date, software descărcabil destinat utilizării în
comerțul electronic și în industria serviciilor de
alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate, și

anume, software pentru managementul lanţurilor
de furnizori şi managementul lanţurilor de
aprovizionare, software descărcabil destinat
utilizării în comerțul economic și în industria
serviciilor de alimentaţie publică, hoteliere şi
de ospitalitate pentru a permite utilizatorilor
administrația comercială într-o rețea globală de
calculatoare, și anume, automatizarea prețurilor
produselor/serviciilor, urmărirea performanței
vânzărilor, onorarea comenzilor, administrare de
baze de date, urmărirea vânzărilor şi clienţilor,
software de calculator descărcabil, destinat
utilizării la administrarea contactelor de afaceri,
software de calculator descărcabil, destinat
utilizării în informare, software de calculator
descărcabil, destinat utilizării în relații, software
descărcabil pentru administrarea informațiilor
cu contacte ale terților pentru captarea,
înregistrarea, organizarea și administrarea
tranzacțiilor de afaceri și pentru administrarea
interacțiunilor sociale între persoane referitor
la relații de afaceri, software descărcabil
pentru mesaje, software descărcabil pentru
comunicații, software educativ descărcabil,
cu
instruire
în
următoarele
domenii:
comerţ electronic, dezvoltarea afacerilor şi
management, publicitate, marketing digital,
proiectare de pagini web, şi servicii clienţi,
software de calculator descărcabil, pentru
următoarele scopuri: tranzacții la puncte
de vânzare (pos), urmărirea performanței
vânzărilor, şi gestionarea clientelei, gestionarea
comenzilor, gestionarea stocurilor, software
de calculator descărcabil, pentru următoarele
scopuri: cumpărături online, urmărirea livrărilor,
utilizare ca un portofel digital și descoperirea de
firme locale, software de calculator descărcabil,
pentru următoarele scopuri: promovare online, publicitate şi marketing, și anume,
pentru optimizarea motoarelor de căutare
și site-urilor, publicitate țintită și publicitate
rețintită, mesaje electronice și marketing folosind
texte, administrarea datelor despre clienţi,
şi gestionarea relaţiei cu clienţii, software
de calculator descărcabil, pentru publicitate
prin transmisie de publicitate online pentru
terți prin rețele electronice de comunicații,
software de calculator descărcabil, pentru
publicitate pentru terți pe internet, software
de calculator descărcabil, pentru publicitatea
produselor și serviciilor altor persoane prin
medii electronice și specific prin internet,
software de calculator descărcabil, pentru
compilare de reclame utilizate ca pagini web
pe internet, distribuirea publicității, pentru alte
persoane, pe internet, software de calculator
descărcabil, pentru publicitate online pentru
alte persoane în rețele de calculatoare și
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plasarea de reclame, pentru alte persoane,
software de calculator descărcabil, pentru
prestarea de servicii de comerț electronic în
asociere cu cumpărături difuzate în flux online
live, software descărcabil destinat utilizării la
generarea de reclame difuzate în flux pe siteurile altor persoane, platforme software de
calculator pentru comerț electronic, software
pentru operarea și managementul comerțului
electronic, în special software de management,
software pentru prelucrarea datelor despre
produse, achiziții, urmărirea și gestionarea
comenzilor și vânzărilor, managementul clienților
și post-vânzare, audit, managementul fluxurilor
financiare, software de calculator descărcabil
pentru comerţul electronic într-o reţea globală
de comunicaţii, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
pentru stocarea automată a datelor și
prelucrarea datelor pentru operatorii de comerț
electronic.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii,
gestiunea
fişierelor
informatice,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, organizare de expoziţii cu
caracter comercial şi publicitar, prezentare de
produse, echipamente, servicii, în expoziţii:
activităţi de birou, managementul comenzilor,
prelucrarea electronică a datelor, mesajelor,
documentelor, de programe de calculator și
comenzilor, compilarea informațiilor în fișiere
electronice, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilare de informații în
registre computerizate, servicii comerciale, şi
anume servicii care constau în înregistrarea,
colectarea, transcrierea, compilarea, executarea
şi sistematizarea de comunicaţii şi date scrise,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, servicii de prelucrare și verificare
a datelor, promovare şi marketing pentru
bunuri şi servicii ale terţilor, prin mesaje
electronice și mesaje text, exploatarea de
pieţe online pentru vânzători şi cumpărători de
bunuri şi/sau servicii, servicii de administraţie
comercială referitoare la administrarea lanţului
de aprovizionare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, furnizarea de servicii de
administrare a conturilor firmelor online, în
folosul terţilor, în domeniul găzduirii web, servicii
de afaceri, şi anume, servicii clienţi pentru
terţi, și anume oferirea de asistență pentru
clienți în următoarele domenii: găzduire de
site-uri pentru comerț electronic, comerț social,
vânzare cu amănuntul și marketing, servicii
de afaceri, şi anume, servicii clienţi pentru

terţi, şi anume, oferirea de asistență pentru
clienți în domeniul găzduirii de site-uri pentru
comerț electronic, comerț social, vânzare cu
amănuntul și marketing, găzduire de aplicaţii
de software, servicii de distribuţie în domeniul
programelor informatice, găzduirea de baze de
date electronice, găzduire de conținut digital
și găzduire de aplicații software informatice
pentru firme, ale altor persoane, accesibilă
de pe internet, servicii de afaceri, şi anume,
servicii clienţi pentru terţi, şi anume, oferirea de
asistență pentru clienți în următoarele domenii:
stocarea de date administrate, copierea de
siguranță și refacerea site-urilor pentru comerț
electronic, comerț social, vânzare cu amănuntul
și marketing, servicii de afaceri, şi anume,
servicii clienţi pentru terţi, şi anume, oferirea de
asistență pentru clienți în domeniul administrării
securității rețelelor pentru site-uri pentru comerț
electronic, comerț sociale, vânzare cu amănuntul
și marketing, marketing pentru produse și servicii
ale altor persoane prin publicitate bazate pe
locație, servicii de publicitate și marketing online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
pentru produse și servicii alte altor persoane
prin medii electronice şi în special pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, publicitate
online în rețele de calculatoare, pentru alte
persoane, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, distribuire de reclame difuzate
în flux destinate utilizării pe site-urile altor
persoane, servicii cu referire la îndeplinirea
obligațiilor ce decurg din comenzi, studii-cadru
de proiecte pentru operatorii de platforme de
comerț electronic, studii și consiliere referitoare
la performanța comercianților, pentru operatorii
de platforme de comerț electronic, asistență
în gestionarea operațională de afaceri a
platformelor de comerț electronic, în special
în legătură cu relațiile cu clienții, achiziții,
urmărirea și gestionarea comenzilor, urmărirea
livrărilor, gestionarea fluxurilor financiare, servicii
de compilare de programe de calculator,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, servicii de club de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/
sau publicitare, furnizare de spaţiu pe pagini
web pentru promovarea de produse şi servicii,
prezentare de firme şi produse şi servicii ale
acestora pe internet, publicitate pentru produsele
altor comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să compare comod serviciile oferite de
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respectivii comercianţi, servicii de administrare
a comunităţilor online, publicitate la produsele şi
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcţie de căutare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea de spaţiu
pe pagini web pe internet pentru promovarea
de produse şi servicii, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi).
38. Furnizarea accesului la o piață (portal)
electronică în rețele de calculatoare, furnizarea
accesului la platforme pentru comerţ electronic
pe internet, servicii de telecomunicaţii, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și
la baze de date electronice, furnizarea accesului
la un calculator central şi la baze de date
de calculator (servicii informatice), servicii de
telecomunicații, și anume transfer de conținut
de realitate virtuală și transfer electronic de
date, transmisii prin comunicații pe platforme
și portaluri de internet, transmisie de informații
pe diferite teme, prin rețele online și globale
informatice, transmisie de mesaje prin calculator,
transmisie (încărcare, postare sau afișare)
a următoarelor produse: de date, informaţii,
imagini, imagini pe forumuri online, audio și
video, furnizarea unui inventar cu informații
informatice online, furnizarea de forumuri online,
servicii de consultanță referitoare la transmisia
prin comunicații, servicii de comunicare prin
intermediul calculatorului, servicii de transmisie
prin comunicații la puncte de vânzare, furnizarea
comunicării online pentru transferul utilizatorilor
de site-uri la alte pagini web regionale și
link de transmisie la pagini web globale,
mesaje electronice, servicii de mesagerie
electronică instantanee, furnizarea de instalații
de comunicare pentru interschimbarea datelor
digitale, furnizarea accesului la un site web
de discuţii pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la portaluri pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,

furnizarea unei platforme de acces la baze de
date electronice, comunicare și transmitere de
date pentru terți, servicii de acces la date sau
documente stocate electronic în fișiere centrale
pentru consultare la distanță, furnizare de acces
la baze de date și la platforme cu mai mulți
furnizori pe internet, servicii de interconectare a
bazelor de date (telecomunicații), distribuirea de
date sau imagini printr-o rețea de calculatoare
sau rețea globală sau locală de telecomunicații.
41. Furnizare de informaţii în materie de
divertisment, servicii educative, de divertisment
și sportive, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii ale agențiilor de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, furnizare de activități
recreative, organizare de evenimente recreative,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de activități culturale, servicii de
informare referitoare la recreere, organizare
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
instruirea întreprinderilor din industria serviciilor
de alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate
privind instalarea, întreţinerea şi utilizarea
aplicaţiilor software de calculator dedicate a
fi utilizate în cadrul participării acestora la
festivaluri, activități sportive, culturale sau de
divertisment, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informații
despre activități culturale, producție audio, video
și multimedia și fotografie, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
organizare şi realizare de conferinţe de afaceri,
furnizarea online de cursuri de instruire,
seminare și ateliere de lucru în următoarele
domenii: servicii de comerţ electronic, gestionare
de afaceri comerciale, publicitate, marketing
digital, creare de site-uri și serviciu clienți.
42. Proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, servicii de backup
al datelor electronice, stocarea electronică a
datelor, administrare de utilizatori și de conturi
în rețele computerizate, servicii de suport
tehnic, și anume detectarea defecțiunilor tehnice
sub formă de diagnoză a problemelor la
hardware şi aplicaţii software de calculator,
oferite întreprinderilor din industria serviciilor de
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alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate,
întreţinerea programelor de calculator, destinate
întreprinderilor din industria serviciilor de
alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate,
servicii de dezvoltare și întreținere de software,
oferirea unei platforme online, care permite
utilizatorilor să creeze un url unic pentru
un magazin online și care oferă posibilitatea
utilizatorilor de a administra conținutul și
inventarul magazinului lor online, design, creare,
găzduire şi întreţinere de site-uri pe internet
pentru terţi, software ca un serviciu (saas) pentru
software destinat utilizării în comerțul electronic
și în industria de vânzare cu amănuntul, pentru a
permite utilizatorilor să facă tranzacții comerciale
electronice printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (saas) pentru
software, utilizat în gestionarea de baze de date,
urmărire și administrare de vânzări și clienți,
și administrarea inventarului pentru industria de
vânzare cu amănuntul, oferirea unei platforme
online, permiterea accesului la software de
calculator nedescărcabil online destinat utilizării
în industria de vânzare cu amănuntul și
comerțului electronic pentru facilitarea serviciilor
de vânzare cu amănuntul, servicii de asistenţă
pentru software de calculator, şi anume, servicii
de asistenţă tehnică, şi anume, remedierea
problemelor la software de calculator (suport
tehnic), servicii de asistenţă tehnică, respectiv
identificarea şi soluţionarea problemelor privind
software-ul it, software ca serviciu (saas), pentru
software pentru instrumente de dezvoltare de
software de calculator, servicii software ca
un serviciu (saas) pentru software destinat
utilizării în comerțul economic, și anume software
pentru administrarea lanțului de aprovizionare,
pentru dezvoltarea și personalizarea de produse,
servicii software ca un serviciu (saas) pentru
software destinat utilizării în comerțul economic,
şi anume, software care permite utilizatorilor
administrarea comercială printr-o rețea globală
de calculatoare, şi anume, automatizarea
prețurilor produselor, urmărirea performanței
vânzărilor, onorarea comenzilor, urmărirea
transportului, gestionarea bazelor de date,
urmărirea vânzărilor și clienților și personalizarea
și administrarea inventarului, furnizarea de
acces temporar la software de calculator
nedescărcabil destinat utilizării în administrarea
contactelor, informațiilor și relațiilor, furnizarea
de acces temporar la software de calculator
nedescărcabil pentru administrarea informațiilor
de contact ale terților, pentru captarea,
înregistrarea, organizarea și administrarea
tranzacțiilor de afaceri și pentru administrarea
interacțiunilor sociale între persoane referitor la
relații de afaceri, servicii it, şi anume, furnizare

de pagini web personalizate și de alte formate
cu știri care conțin informații definite de utilizator,
furnizarea accesului temporar la software online
nedescărcabil destinat utilizării la administrarea
relaţiilor cu clienţii, furnizarea accesului temporar
la software informatic online, altul decât cel
descărcabil, pentru gestionarea informaţiilor
despre clienţi, furnizarea de acces temporar
la software nedescărcabil pentru mesaje și
comunicații, asigurarea de utilizare temporară de
software educațional nedescărcabil, cu instruire
în următoarele domenii: comerţ electronic,
dezvoltarea afacerilor, managementul afacerilor,
publicitate, marketing digital, proiectare de
site-uri web, şi serviciul clienţi, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
pentru următoarele scopuri: tranzacții la puncte
de vânzare (pos), urmărirea performanței
vânzărilor, gestionarea clientelei, gestionarea
comenzilor, gestionarea stocurilor, furnizarea
de acces temporar la software nedescărcabil
pentru cumpărături online, urmărirea livrărilor,
utilizarea ca un portofel digital și descoperirea
firmelor locale, furnizarea de acces temporar la
software nedescărcabil în următoarele scopuri:
promovare online, publicitate şi marketing,
şi anume, pentru optimizarea motoarelor
de căutare și site-urilor, publicitate țintită
și publicitate rețintită, mesaje electronice
și marketing folosind texte, administrarea
datelor despre clienţi, gestionarea relaţiilor
cu clienţii, furnizare de uz temporar de
software nedescărcabil, pentru publicitate prin
transmisie de publicitate online pentru terți prin
rețele electronice de comunicații, furnizarea
de acces temporar la software nedescărcabil
pentru publicitate pe internet, pentru alte
persoane, furnizare de uz temporar de
software nedescărcabil, publicitatea produselor
și serviciilor altor persoane prin medii electronice
și mai exact prin internet, furnizarea accesului
temporar la software nedescărcabil pentru
compilarea reclamelor destinate utilizării ca
pagini web pe internet, distribuirea publicității,
pentru alte persoane, pe internet, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru publicitate online, pentru alte persoane,
în rețele de calculatoare și plasarea de reclame,
pentru alte persoane, furnizarea accesului
temporar la software nedescărcabil pentru
prestarea de servicii de comerț electronic,
furnizarea accesului temporar la software
nedescărcabil destinat utilizării la generarea de
reclame difuzate în flux pe site-urile web ale altor
persoane, creare de pagini principale pentru terți,
creare, proiectare și întreținere de pagini web,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, stocare de date, servicii
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it, creare și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, stocare electronică
de fișiere audio digitale, stocare electronică
de documente, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
furnizare de software online care nu poate
fi descărcat, pentru utilizare în comunicații,
servicii de stocare și de backup al datelor
electronice, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, administrarea drepturilor utilizatorilor
în rețele de calculatoare, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, proiectare și
implementare de pagini web în rețea pentru
terți, facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
informații, stocare electronică de fișiere video
digitale, dezvoltare de sisteme pentru stocarea
de date, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, furnizarea unui site
web cu tehnologie care permite utilizatorilor să
caute și să se înregistreze pentru participarea la
evenimente comerciale, evenimente educative,
evenimente sociale și divertisment live și
evenimente cu spectacole, furnizarea unui
site web care oferă software nedescărcabil
pentru administrarea locațiilor de evenimente,
și anume software care permite producătorilor
de evenimente, promoterilor și administratorilor
de locații să administreze rezervări și calendare,
să încaseze venituri brute, să administreze
informații despre participanți și evenimente,
să promoveze și să vândă evenimente, să
coordoneze studii și să primească evaluări
despre evenimente și care facilitează vânzările
de bilete la evenimente prin integrarea cu
alte programe, servicii software ca serviciu
(saas) cu software pentru crearea și dezvoltarea
de site-uri web, proiectare și realizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și realizare de platforme de internet pentru
comerțul electronic, găzduire de site-uri internet
și platforme cu mai mulți furnizori, furnizare de
platforme pentru crearea și găzduirea de siteuri de comerț electronic, servicii platformă ca
serviciu (paas), servicii de platformă digitală
pentru execuția de aplicații de comerț electronic
cu mai mulți furnizori, servicii de actualizare
şi adaptare pentru programe de calculator,
proiectare, dezvoltare și actualizare de siteuri web pentru comerțul electronic, în special
platforme cu mai mulți furnizori, proiectare şi
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor

informatice, închiriere de software și aplicații
(programe de calculator), servicii de consultanţă
referitoare la platforme digitale pentru afaceri
online.
───────
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S.C. CASA ARTEMIS SRL,
SAT VĂRSĂTURA, COMUNA
CHIȘCANI, JUD. BRĂILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA
CABINET COSTACHE OANAFLORENTINA, STR. DRUMUL
TABEREI NR: 120, BL.OD1,
SC.5, ET.3, AP.189, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061413, ROMANIA

UNIQUE BY CASA ARTEMIS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Închiriere de camere, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, închiriere de pavilioane, închiriere
temporară de camere, închirieri de spații
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(înmânare de chei), servicii de închiriere de
camere, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, decorare de
alimente, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, organizare de mese la
hoteluri, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, prepararea alimentelor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bufet, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare
de banchete, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servicii oferite
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de snack-baruri, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, rezervări la hoteluri,
rezervări de camere, rezervări de hoteluri,
rezervări de pensiuni, servicii electronice de
informații cu privire la hoteluri, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, închiriere de echipament
de catering, închiriere de echipamente de
bar, închiriere de fețe de masă, închiriere
de fântâni de băut apă, închiriere de fântâni
de ciocolată, închiriere de lenjerie de pat,
închiriere de învelitori pentru pardoseli de
hoteluri, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, închiriere de mobilier, lenjerii
de pat și seturi de masă, închiriere de pături,
închiriere de mobilă, închiriere de scaune și
mese, închiriere de scaune, mese, veselă și
lenjerie de masă, închiriere de sticlărie, închiriere
de șezlonguri de plajă cu acoperiș împletit.
───────
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ANDREEA VATEA, STR GRIGORE
COBALCESCU NR 7, ET 1 AP 7
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010191,
ROMANIA

Eden Ski School
(531)

Clasificare Viena:
02.01.08; 06.01.02; 26.01.03; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de școli de schi, închiriere
de echipamente de schi, servicii de pregătire în
schiere, servicii de formare profesională, servicii
de divertisment, sportive și culturale.
───────

ERATĂ
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