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Cereri Mărci publicate în 22/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07942

(151)
15/11/2022

(732)
DITHEO CULTURAL SRL

2 M 2022 08178

15/11/2022

OANA TEA AND COFFEE S.R.L. Laboratorul Naturii

3 M 2022 08182

15/11/2022

COMPACT PRO EXIM SRL

4 M 2022 08240

15/11/2022

CENTRUL DE PROIECTE AL
MUNICIPIULUI TIMISOARA

5 M 2022 08241

15/11/2022

VITARAD SANA SRL

VITARAD SANA CLUJ-NAPOCA

6 M 2022 08242

15/11/2022

ILIE CARPENCO

YOKO YOKO sushi - sushi

7 M 2022 08243

15/11/2022

LACOS PACK DESIGN SRL

LACOS PACK DESIGN

8 M 2022 08245

15/11/2022

THE MAGIC PRODUCTIONS
SRL

THE MAGIC PRODUCTIONS

9 M 2022 08246

15/11/2022

ANIELA ESSENTIAL S.R.L.

Lavanda Anielei

10 M 2022 08248

15/11/2022

LES SAVEURS DE BELLE
FRANCE

Les saveurs de France

11 M 2022 08249

15/11/2022

ART PACK DESIGN SRL

ART PACK DESIGN ORADEA

12 M 2022 08250

15/11/2022

FERARIU DRAGOS
MARCU CATALINA

TODAY FOR A BETTER
TOMORROW CAMPUS
ATHLETICS

13 M 2022 08251

15/11/2022

S.C. MISS AP MEDICAL S.R.L.

M.I.S.S. AP MED

14 M 2022 08252

15/11/2022

SC MAXY MOB DESIGN SRL

MAXY MOB DESIGN

15 M 2022 08254

15/11/2022

DANIELA MIHAESCU

DM SYNERGY

16 M 2022 08255

15/11/2022

SC. COVATA SĂNDINEI SRL

MOȘ ILIE

17 M 2022 08256

15/11/2022

RESERVED AREA SRL

RESERVED AREA ORADEA

18 M 2022 08257

15/11/2022

IT HERO TECHNOLOGIES
S.R.L.

IT HERO

19 M 2022 08258

15/11/2022

SILVIU ARSU

MON BIJOU GROOMING YOUR
DOG TO PERFECTION!

20 M 2022 08260

15/11/2022

WORKSHOP BROTHERS IT
SRL

Fixxia

21 M 2022 08261

15/11/2022

S.C. ALMA LASER
DERMATOLOGY S.R.L.

Dr. Viorica Domniteanu

22 M 2022 08262

15/11/2022

LUCA TEODOR

joma.ro jocul magic

23 M 2022 08263

15/11/2022

VBS NOIR CONSTRUCT SRL

VBS NOIR CONSTRUCT

2

(540)
Ditheo

LAWA ORGANIC CHARCOALS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 08264

(151)
15/11/2022

(732)
MARIA TURISM SRL

(540)
CASTELUL BETHLEN HALLER CETATEA DE BALTĂ

25 M 2022 08265

15/11/2022

INDIRA DENT SRL

MDMEDICAL

26 M 2022 08266

15/11/2022

MARIA TURISM SRL

CASTELUL BETHLEN
SÂNMICLĂUȘ

27 M 2022 08267

15/11/2022

LOTUS-MED S.R.L.

LOTUS-MED

28 M 2022 08268

15/11/2022

AXABIO MEDICAL SRL

Morsa Cyberg

29 M 2022 08269

15/11/2022

MODAC HOLDING SRL

PRINTERY

30 M 2022 08270

15/11/2022

KYRC VENTURES SRL

Jeonjuu KOREAN BBQ
RESTAURANT

31 M 2022 08271

15/11/2022

ROBERT DANIEL PETRESCU

ROBERT GROVENOR

32 M 2022 08272

15/11/2022

BUSINESS ENGINE SRL

Miligram Farmacie

3
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07942
15/11/2022
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, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

Ditheo
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.05.02; 06.01.02
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
maro
(511) 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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/11/2022

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 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),
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 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, 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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08178
15/11/2022
OANA TEA AND COFFEE S.R.L.,
STR. PICTOR ION NEGULICI,
13C, ET:4, BIROUL, NR. 42,
BUCURESTI, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GIVITA, NR. 37E, JUDET
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

Laboratorul Naturii
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
11.03.05; 05.03.13; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.08
(591) Culori revendicate:verde , galben, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea sintetică, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
boabe de cafea, concentrate de cafea, extracte
de cafea altele decat uleiuri esentiale, cafea de
malț, cafea cu ciocolată, uleiuri de cafea altele
decat uleiuri esentiale, pungi de cafea umplute,
doze de cafea umplute, cafea cu gheață, esențe
de cafea, capsule de cafea umplute, cafea cu
lapte , arome de cafea , înlocuitori de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, esențe
de cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea
altele decat uleiuri esentiale, cicoare (înlocuitori
de cafea), amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea altele decat uleiuri
esentiale, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), extracte de cafea de malț altele decat

uleiuri esentiale, umpluturi pe bază de cafea,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe
de cafea învelite în zahăr, cafea (preparate
vegetale care înlocuiesc -ua), înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, amestecuri de cafea de
malț cu cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu: cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea sintetică, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
boabe de cafea, concentrate de cafea, extracte
de cafea, cafea de malț, cafea cu ciocolată,
uleiuri de cafea, pungi de cafea, doze de cafea,
cafea cu gheață, esențe de cafea, capsule
de cafea, cafea cu lapte , rome de cafea ,
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, boabe de cafea prăjite, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
extracte de cafea de malț, umpluturi pe bază de
cafea, amestecuri de cafea și malț, amestecuri
de cafea și cicoare, băuturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe
de cafea învelite în zahăr, cafea (preparate
vegetale care înlocuiesc -ua), înlocuitor de cafea
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pe bază de cicoare, amestecuri de cafea de
malț cu cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
ceainării, furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servicii oferite de cafenele,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cluburi cu restaurante private, 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 preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire

de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri, sevicii
de baruri care servesc bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08182
15/11/2022
COMPACT PRO EXIM SRL,
STR.LT. STEFAN MARINESCU,
NR.20, BUCURESTI, ROMANIA

LAWA ORGANIC
CHARCOALS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Aprinzătoare pentru grătare, aprinzătoare
de foc solide, brichete, brichete combustibile
(brichete de cărbune), brichete cu cărbune
(tadon), brichete cu lignit, brichete de cărbune,
brichete de cărbune cu adaos de cuarț
pentru uz gospodăresc, brichete de cărbune
de lemn, brichete de cărbune pentru uz
gospodăresc, brichete de cocs cu adaos de
cuarț, pentru uz gospodăresc, brichete de
turbă (combustibili), brichete din bitum, brichete
pentru grătar, cărbune, cărbune (combustibil),
cărbune cu conținut scăzut de cenușă, cărbune
cu conținut scăzut de sulf, cărbune de lemn
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(combustibil), cărbune de lemn din pomi
fructiferi utilizat ca și combustibil, cărbune de
lemn pentru grătare, cărbune pentru narghilea,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătare, combustibil
pentru dispozitive care servesc la menținerea
mâncării calde, combustibil pentru încălzirea
locuinței, combustibil în formă de brichete,
combustibili pe bază de cărbune, combustibili în
formă de brichete, combustibili pentru brichete,
combustibili pentru grătare, combustibili pentru
gătit, combustibili pentru încălzire, combustibili
solizi, combustibili sub formă de brichete, lemn
destinat utilizării drept combustibil, materiale
combustibile, praf de cărbune (combustibil).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așchii de lemn pentru afumat alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așchii de lemn pentru
aprindere în scopul afumării și aromatizării
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu butuci pentru șemineuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lemn sub
formă de brichete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aprinzătoare de
foc solide, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aprinzătoare lichide pentru rătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aprinzătoare pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu benzi de hârtie pentru aprindere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete combustibile (brichete de
cărbune), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brichete cu lignit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete de cocs cu adaos de cuarț, pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brichete de cărbune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brichete de cărbune de

lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete de cărbune pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brichete de turbă (combustibili),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brichete din bitum, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs și adaos de cuarț, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărbune
de lemn pentru grătare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărbune pentru
narghilea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărbune
sub formă de bulgări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărbune utilizat drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibil pentru aprinderea focului
pentru grătar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu
combustibil pentru brichete pe bază de butan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibil pentru grătare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibili fosili,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili fără
fum, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
pe bază de hidrocarburi derivați din gudron,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
pe bază de cărbune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili pentru
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
solizi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu compuși care nu scot fum pentru
utilizare drept combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lichid de aprindere
pentru brichete cu cărbune, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pelete din fibră
comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu așchii de lemn folosite pe post
de combustibil, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu așchii de lemn pentru afumat
alimente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așchii de lemn
pentru aprindere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu așchii de lemn pentru aprindere
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în scopul afumării și aromatizării alimentelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
butuci pentru șemineuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu
combustibil pentru grătar făcut din așchii de
lemn, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lemn sub formă de brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aprinzătoare de foc
solide, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aprinzătoare lichide pentru grătar, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aprinzătoare
pentru foc, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aprinzătoare pentru grătare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
de hârtie pentru aprindere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
combustibile (brichete
de cărbune), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete cu cărbune (tadon),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brichete cu lignit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete de cocs cu adaos de
cuarț, pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu brichete de cărbune,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu brichete de cărbune de lemn, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
de cărbune pentru uz gospodăresc, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete de
turbă
(combustibili), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete din bitum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete pentru
grătar, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs
și adaos de cuarț, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cărbune pentru narghilea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărbune sub formă de
bulgări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cărbune utilizat drept combustibil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru brichete pe bază de butan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil

pentru grătare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili fosili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
fără fum, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili în formă de brichete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi derivați
din gudron, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili pe bază de hidrocarburi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili pe bază de cărbune, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
pentru brichete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu combustibili pentru gătit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
solizi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu compuși care nu scot
fum pentru utilizare drept combustibili, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lichid de
aprindere pentru brichete cu cărbune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pelete din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept
combustibil, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pelete de combustibil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse pe
bază de cărbune utilizate drept combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu așchii de lemn folosite pe post
de combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu așchii de lemn
pentru afumat alimente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin
catalog în legătură cu butuci pentru șemineuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu combustibil pentru grătar făcut din
așchii de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lemn sub formă de
brichete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse combustibile din așchii de
lemn presate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse pentru
aprins focul (lemne de aprindere), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aprinzătoare de foc solide, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aprinzătoare lichide pentru grătar, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu
aprinzătoare
pentru grătare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu benzi de hârtie pentru
aprindere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu brichete combustibile (brichete de cărbune),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu brichete cu lignit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul prin cataog în
legătură cu brichete de cărbune, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete de cărbune
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete de cărbune
pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
de turbă (combustibili), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
din bitum, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amă nuntul prin catalog
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de cuarț,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii de
vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cărbune
sub formă de bulgări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cărbune
utilizat drept combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu combustibil pentru brichete pe bază de
butan, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibil pentru grătare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili fosili, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
combustibili fără fum, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu
combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu combustibili pe bază de hidrocarburi derivați
din gudron, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pe bază de
hidrocarburi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pe bază

de cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pentru
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili solizi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
compuși care nu scot fum pentru utilizare drept
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lichid de aprindere
pentru brichete cu cărbune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pelete
din fibră comprimată fabricate din plante de
cultură, folosite drept combustibil, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pelete de combustibil, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu așchii de lemn folosite
pe post de combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru afumat alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu butuci pentru
șemineuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibil pentru grătar făcut din așchii de
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lemn sub formă de brichete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pelete de lemn
pentru încălzire (combustibil), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
combustibile din așchii de lemn presate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pentru aprins focul (lemne de
aprindere), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aprinzătoare de foc solide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aprinzătoare
lichide pentru grătar, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aprinzătoare
pentru foc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aprinzătoare pentru grătare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu benzi de
hârtie pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete combustibile (brichete de cărbune),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu brichete cu lignit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brichete de
cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu brichete de cărbune cu adaos de
cuarț pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete
de cărbune de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în
legătură cu brichete de cărbune pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brichete de turbă
(combustibili), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brichete din bitum, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brichete pentru grătar, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
uz gospodăresc din amestec de cărbune, cocs și
adaos de cuarț, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărbune de lemn pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărbune sub formă de bulgări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărbune
utilizat drept combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibil pentru brichete pe bază de butan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibil pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu combustibili fosili, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili fără fum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili
în formă de brichete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili pe
bază de hidrocarburi derivați din gudron, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu combustibili pe bază de cărbune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili pentru brichete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în
legătură cu combustibili pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili solizi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)
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CENTRUL DE PROIECTE AL
MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
VASILE ALECSANDRI, NR. 1, SAD
7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300078, TIMIȘ, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.13.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Finanțare de proiecte, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, finanțare pe
termen lung pentru proiecte de anvergură,
organizare de finanțări pentru proiecte sportive,
culturale și de divertisment, furnizare de
subvenții pentru proiect pentru proiecte
de sensibilizare în materie de mediu și
sănătate, gestiunea fondurilor, administrarea
fondurilor, fonduri mutuale, investirea fondurilor,
avansare de fonduri, acordare de fonduri,
colectare de fonduri, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, colectarea
de fonduri și sponsorizare, servicii de fonduri de
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binefacere, colectare de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de fonduri, acordare de
fonduri pentru inventatori, acordare de fonduri
pentru invenții, consultanță privind fondurile de
investiții, gestionarea fondurilor pentru clienți
particulari, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, acordare de fonduri pentru instituții
de cercetare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de noi
tehnologii, servicii de investiții a fondurilor
cu capital propriu, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
coordonarea activităților de strângere de fonduri
în scopuri comerciale, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, servicii de strângere de fonduri prin
site-uri de finanțare participativă, colectarea de
fonduri de binefacere prin vânzarea de timbre
de cari, tate, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, acordări de burse de studii, acordarea
de burse universitare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern, finanțare pe termen
lung pentru proiecte de anvergură, organizare
de finanțări pentru proiecte sportive, culturale
și de divertisment, furnizare de subvenții pentru
proiect pentru proiecte de sensibilizare în
materie de mediu și sănătate.
41. Servicii
de
pregătire
în
domeniul
managementul proiectelor, activități culturale,
servicii culturale, organizarea de spectacole
culturale, furnizare de activități culturale,
activități sportive și culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizare de demonstrații în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de competiții în scopuri culturale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare și coordonare de activități culturale,

organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de expoziții în scopuri culturale
sau educative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, servicii de săli de
sport în materie de culturism, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de expoziții de animale în scopuri culturale
sau educative, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente culturale, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, cercetare în domeniul educației,
servicii de cercetare în biblioteci, producții de
teatru, producția pieselor de teatru, management
artistic de teatru, furnizare de instalații de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de teatru,
prezentare de piese de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la teatru,
regie artistică pentru spectacolele de teatru,
reprezentație de dans, muzică și teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, agenții de
rezervări pentru bilete de teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închirirere
de aparate de iluminat pentru teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii
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de rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, divertisment sub formă de producții
de teatru însoțite de servirea cinei, rezervare
de locuri pentru spectacole și rezervare de
bilete de teatru, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, instruire în domeniul artei
interpretative, servicii școlare pentru predarea
artelor, servicii educaționale în domeniul
artelor, instruire în domeniul artelor vizuale,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
servicii de academii de studii specializate
în istoria artelor, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, furnizare de
spații teatrale pentru arte interpretative, servicii
educaționale în domeniul artelor dramatice,
înregistrări originale, închiriere de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, închiriere
de înregistrări fonografice, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, închirierea
de înregistrări sonore, producție de înregistrări
master audio, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
prezentări audiovizuale, producție de materiale
de divertisment audio, furnizare de studiouri
audio sau video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de master-uri audio, producție audio și video
și fotografie, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, servicii de editare audio și
video, altele decât cele în scop publicitar,
servicii de înregistrare și producție audio,
producție de înregistrări educative audio și video,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de închiriere de
materiale video și audio, servicii de închirieri
de echipamente audio și video, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele
de comunicații, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și vizuale,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de recreere, publicare

de calendare de evenimente, organizare de
evenimente pentru divertisment, producție de
evenimente sportive pentru filme, producție de
evenimente sportive pentru radio, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, organizare
de evenimente de divertisment cosplay,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment în direct, producție
de evenimente de divertisment în direct,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, servicii de
rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de gale, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, regie artistică pentru artiști
scenici, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, organizare de competiții artistice,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii de biblioteci itinerante, servicii
de bibliotecă electronică, publicare de cărți,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, producția pieselor de teatru,
rezentare de spectacole de teatru, servicii
de divertisment de tipul spectacolelor de
teatru și cabaret, spectacole de dans,
prezentare de demonstrații de dans, servicii
educative în domeniul dansului, divertisment
de tipul reprezentațiilor de dans, prezentare
de spectacole de dans în direct, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori și cântăreți, divertisment sub
formă de spectacole de dans în direct,
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divertisment muzical, producția de muzică,
concerte muzicale pentru radio, organizare
de evenimente muzicale, reprezentații teatrale,
reprezentații muzicale, reprezentații muzicale
în direct, prezentare de reprezentații muzicale,
organizare de spectacole muzicale, producție
de spectacole muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de muzică în direct, spectacole
cu muzică în direct, servicii de divertisment
muzical cu jazz, organizare de festivaluri
legate de muzică jazz, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, ateliere recreative,
ateliere de formare, organizarea de ateliere de
lucru, ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de ateliere și seminare, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de conferințe în domeniul
instruirii, organizarea de conferințe în scopuri
recreative, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, publicare de cărți educative,
publicare multimedia de cărți, publicare și
editare de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
reviste și cărți, editare de cărți și recenzii,
furnizare de informații referitoare la cărți,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, spectacole de circ, organizarea de
concursuri educative, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
producţie de spectacole scenice, producţie de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
pe scenă, realizare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de informare cu
privire la bilete pentru spectacole, servicii ale
agenţiilor de bilete pentru spectacole de teatru,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracţii, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare şi găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
şi coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
organizare de conferinţe, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de reuniuni
şi conferinţe, organizarea şi conducerea
de conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, organizare de conferinţe în scopuri
educaţionale, organizare de conferinţe cu
scopuri educative, realizare, coordonare şi

organizare de conferinţe, organizare de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizare
şi coordonare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de congrese şi
de conferinţe în scopuri culturale şi educative,
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru, organizare de ateliere de lucru
şi seminarii în aprecierea artei, cursuri de
formare avansată, servicii de instruire şi formare,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
ateliere de lucru (instruire), publicare de reviste,
publicare de reviste electronice, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
furnizare de informaţii online referitoare la
mijloace media audio şi vizuale, regie artistică
pentru artişti scenici, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, divertisment teatral,
reprezentaţii teatrale, reprezentaţii teatrale,
reprezentatii muzicale, organizare de producţii
teatrale, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, agenţii de impresariat în domeniul
teatral, divertisment oferit prin intermediul
producţiilor teatrale, furnizare de spaţii teatrale
pentru arte interpretative, reprezentații teatrale,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, reprezentații
de muzică live, producție de reprezentații
pe scenă, organizare de reprezentații în
direct, reprezentație de dans, muzică și
teatru, divertisment de genul reprezentațiilor de
balet, divertisment de tipul reprezentațiilor de
gimnastică, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unor orchestre, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, divertisment
de tipul reprezentațiilor unei orchestre
simfonice, organizare, realizare și prezentare de
reprezentații de teatru, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, organizare de festivaluri in scopuri
recreative, rezervare de bilete la concerte,
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de festivaluri muzicale, organizare de seminarii
si congrese, organizarea de seminarii in
scopuri recreative, organizare si coordonare de
seminarii și ateliere de lucru (instruire), educație
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muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live,
pregătire pentru aprecierea muzicii, organizare
de divertisment muzical, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizarea de concerte
de muzică în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinte referitoare la divertisment, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole vizuale, organizare și
prezentare de spectacole în direct, organizarea
de spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele
de calculatoare, pregatire pentru aprecierea
muzicii, servicii de instruire in domeniul muzical,
servicii de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, spectacole muzicale live, producție
de înregistrări muzicale, servicii de biblioteci
muzicale, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de educație muzicală, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și

jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, organizarea de concerte muzicale pentru
radio, organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, servicii pentru
concerte de canto, închiriere de săli de concerte,
organizare de concerte de muzică pop, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, publicarea de
materiale multimedia online, cu excepția celor
publicitare, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente recreative, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de evenimente sportive, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente de divertisment cosplay (joc
costumat), servicii de disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
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evenimente de divertisment, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
internet, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educațional sau cultural,
servicii sportive și de fitness, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
organizarea de spectacole muzicale live,
închiriere de instrumente muzicale, organizare
de concerte muzicale pentru radio, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicarea de materiale multimedia
online nedescărcabile, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, organizare de
concerte de muzică în direct, coordonare de
festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, servicii de
centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, reprezentații
teatrale, producție de reprezentații teatrale,
organizare de producții teatrale, divertisment
de tipul producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment sau
educație), activități culturale, servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), servicii oferite
de cluburi de fani (divertisment), servicii oferite
de centre de divertisment, servicii oferite de
cabarete și discoteci (divertisment), coordonare
de activități de divertisment, divertisment,
divertisment interactiv, divertisment interactiv online, organizare de carnavaluri, servicii oferite
de parcuri de distracție, furnizare de instalații
de joacă pentru copii (divertisment), furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri de
joacă pentru copii, servicii de divertisment cu
jocuri pe calculator și jocuri video, organizarea
de expoziții de artă, închiriere de spații pentru
artă interpretativă, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii de galerii de artă,
închiriere de lucrări de artă, servicii de expoziții
de artă, servicii oferite de tabere de recreere,
organizarea de cursuri în cadrul taberelor

educative, servicii oferite de tabere de vară
(divertisment și educație), organizarea de cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de spectacole, servicii de impresariat,
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, servicii oferite de cluburi
de divertisment sau educaţie, producţie de
muzică, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, producţie de videoclip-uri muzicale,
producţie de înregistrări muzicale, servicii de
editare şi înregistrare de muzică, organizarea
de spectacole de muzică în direct, reprezentaţii
de muzică live, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 08241
15/11/2022
VITARAD SANA SRL, STR.
MARAMURESULUI, NR. 50A, AP.
1B, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

VITARAD SANA
CLUJ-NAPOCA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08242
15/11/2022
ILIE CARPENCO, SOSEAUA
GARII CATELU NR. 170 A, AP.
20, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi, servicii prestate de
bucătari personali, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii oferite
de snack-baruri, închiriere de echipament de
catering, închirierea mașinilor de gătit.
───────

(210)
(151)
(732)

YOKO YOKO sushi - sushi
(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, bufete
cu autoservire, baruri, organizare de mese la
hoteluri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare:
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet,

(540)
(511)

M 2022 08243
15/11/2022
LACOS PACK DESIGN SRL, STR.
MECANIZATORULUI, NR. 3, C2,
JUDEŢ OLT, STREJEŞTI, OLT,
ROMANIA

LACOS PACK DESIGN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08245
15/11/2022
THE MAGIC PRODUCTIONS
SRL, CALEA CRAIOVEI 62,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

THE MAGIC PRODUCTIONS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producția filmelor cinematografice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08246
15/11/2022
ANIELA ESSENTIAL S.R.L., STR.
PRINCIPALA, NR. 14, SAT TUDOR
VLADIMIRESCU, JUDEŢ IAŞI,
COM. MOGOȘEȘTI-SIRET, IAȘI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

de toaletă nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08248
15/11/2022
LES SAVEURS DE BELLE
FRANCE, STR. PRINCIPATELOR
UNITE NR. 38-40, PARTER,
BL. 18, AP. 3, R2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Les saveurs de France
(531)

Lavanda Anielei
(531)

Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.23; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:mov, verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ulei de lavandă, apă de lavandă,
ulei de lavandă de uz cosmetic, uleiuri
esențiale amestecate, uleiuri esențiale vegetale,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale aromatizate, arome
alimentare (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
uz personal, arome pentru băuturi (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
produse aromatizante pentru alimente, sub
formă de uleiuri esențiale, cosmetice și produse

Clasificare Viena:
26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu închis, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
produse alimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08249
15/11/2022
ART PACK DESIGN SRL, STR.
DR. LOUIS PASTEUR, NR. 102,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

ART PACK DESIGN ORADEA
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
───────

sportive , activități sportive și de ecreere,
pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08250
15/11/2022
FERARIU DRAGOS,
STR.IZBICENI, NR.13-15, ET.3,
AP.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
MARCU CATALINA, STR.CAINENI,
NR.28, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08251
15/11/2022
S.C. MISS AP MEDICAL S.R.L.,
STR. MITROPOLITUL ANDREI
ȘAGUNA, NR. 89, CAM. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012932,
ROMANIA

M.I.S.S. AP MED

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, servicii de epilare cu
laser, servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratare a celulitei, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente terapeutice
pentru corp, tratamente terapeutice pentru față.

TODAY FOR A
BETTER TOMORROW
CAMPUS ATHLETICS
(531)

Clasificare Viena:
03.13.11; 03.13.24; 09.07.22; 21.03.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții , organizare de activități sportive
sau competiții , activități sportive și culturale,
organizare de activități sportive și competiții

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08252
15/11/2022
SC MAXY MOB DESIGN SRL,
PIATA UNIRII, NR.5, JUDET
SUCEAVA, RADAUTI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

MAXY MOB DESIGN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08254
15/11/2022
DANIELA MIHAESCU, STR.
LEHART FERENCZ, NR. 22, AP.
1, JUDET TIMIS, DUMBRAVITA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08255
15/11/2022
SC. COVATA SĂNDINEI SRL, STR.
CAROL1, JUDETUL CONSTANTA,
CUMPĂNA, CONSTANȚA,
ROMANIA

MOȘ ILIE
DM SYNERGY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.04.05;
26.11.13; 29.01.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru , galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
came, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca ș i sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08256
15/11/2022
RESERVED AREA SRL, STR.
DR. LOUIS PASTEUR, NR. 102,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

RESERVED AREA ORADEA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08257
15/11/2022
IT HERO TECHNOLOGIES S.R.L.,
STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 45, BL. D4, SC. A, ET. 2, AP.
22, JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
───────

IT HERO
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.03
Culori revendicate:verde (HEX 17a972,
HEX 36615b, HEX 34b28c, HEX
2a8668, HEX 409372), gri (HEX
212930)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08258
15/11/2022
SILVIU ARSU, STR. GHIRLANDEI
NR. 5, BL. 46, SC. 2, ET. 3, AP.
35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08261
15/11/2022
S.C. ALMA LASER
DERMATOLOGY S.R.L., STR.
BRAILEI, NR. 236, MICRO 18,
DISPENSAR MEDICAL, BL.
E6, ET. PARTER. AP. 3, JUD.
GALAȚI, GALAȚI, 800394, GALAȚI,
ROMANIA

Dr. Viorica Domniteanu
(511)

MON BIJOU GROOMING
YOUR DOG TO PERFECTION!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 03.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de toaletare pentru câini, servicii de
toaletare pentru pisici.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08260
15/11/2022
WORKSHOP BROTHERS IT
SRL, INTRAREA VALEA CULII NR
4B-BIS, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

Fixxia

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii oferite de
clinici medicale, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, consiliere în materie de
sănătate, consultanță privind îngrijirea sănătății,
furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, servicii de evaluare a sănătăţii,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față, tratarea alergiilor,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
epilarea corporală, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de epilare cu laser, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de tratare a celulitei, servicii
personale terapeutice referitoare la îndepărtarea
celulitei, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cu laser
pentru creșterea părului, tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru ten.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08262
15/11/2022
LUCA TEODOR, STR. VERDE
NR. 29D, JUD. MURES, TARGU
MURES, 540259, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08263
15/11/2022
VBS NOIR CONSTRUCT SRL,
STR. PĂPĂDIEI, NR. 10, ETAJ
5, AP. 24, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

joma.ro jocul magic
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#202A44), gri (HEX #D0D0CE, HEX
#97999B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică
───────

VBS NOIR CONSTRUCT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Inginerie, inginerie tehnică, servicii de
inginerie, servicii de inginerie electrică,
proiectare în domeniul ingineriei, servicii de
arhitectură și inginerie, proiectare și consultanță
în inginerie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, servicii de inginerie de infrastructură civilă,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanță tehnică privind ingineria structurală.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08264
15/11/2022
MARIA TURISM SRL, STR. GĂRII
NR. 32, JUDEȚ ALBA, JIDVEI,
ALBA, ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

CASTELUL BETHLEN HALLER CETATEA DE BALTĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.03.01; 03.03.24; 24.09.05;
24.01.09; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, preparate fitocosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse nemedicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate pentru împrospătarea respirației
pentru igiena personală, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecția solară, cosmetice
în toate formele de condiționare, respectiv:
uleiuri, creme, unguente, ceară, spray-uri,
loțiuni, balsamuri, geluri, infuzii, parfumuri,
uleiuri esențiale, săpunuri, săruri de baie,
șampoane, măști de înfrumusețare, plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri
cosmetice, antiperspirante (articole de toaletă),
balsamuri, altele decât pentru scopuri

medicale, apă de colonie, apă micelară,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, preparate de albire și alte
substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive, săruri de
albire, sodă de albire, odorizante, odorizant
difuzor, săculeți pentru parfumarea lenjeriei,
spray-uri, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, preparate
antistatice pentru scopuri casnice, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale), arome alimentare
(uleiuri esențiale), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, tămâie.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, mezeluri, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și gătite, gustări
pe bază de fructe, legume sub formă de pastă
și piure, fructe sub formă de pastă și piure,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, jeleuri,
gemuri, compoturi, verjus pentru uz culinar, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
tofu, lapte condensat, lapte praf, produse din
lapte, băuturi din lapte, cu conținut predominant
de lapte, băutură din lapte și fructe (milk
shake), substituenți de lapte, uleiuri și grăsimi
alimentare, aranjamente din fructe procesate,
nuci, preparate, nuci glasate, nuci condimentate,
migdale, mărunțite, alune, preparate, fructe
cristalizate/fructe glazurate, chipsuri din fructe
și legume, lichior de ouă non-alcoolic, polen
preparat ca produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
băuturi pe bază de ceai, cafea, cacao și lapte,
kombucha, orez, paste și tăiței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, produse făinoase, amestecuri
de aluat nefermentat, aluaturi proaspete și
congelate, mixuri pentru clătite, nuci învelite în
ciocolată, batoane de cereale, chipsuri (produse
din cereale), glazuri, creme, dulciuri, biscuiți/
fursecuri, ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, pastă de migdale,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, drojdie,
praf de copt, preparate aromatice alimentare,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, arome alimentare, altele decât uleiurile
esențiale, oțet, sosuri și alte condimente, muștar,
gheață (apă înghețată), feluri de mâncare uscate
prin înghețare, feluri de mâncare liofilizate,
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gnocchi, zahăr, miere, melasă, halva, lăptișor
de matcă, propolis, semințe procesate (pentru
asezonare).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe
și semințe brute și neprocesate, fructe
și legume proaspete, ierburi proaspete,
aranjamente din fructe proaspete, coroane
din flori naturale, plante și flori naturale,
răsaduri, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
flori, uscate, pentru decorare, plante, uscate,
pentru decorare, flori comestibile, proaspete,
animale vii, animale pentru împerechere, hrană
și băuturi pentru animale, malț, preparate
pentru îngrășarea animalelor/preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, nisip aromat
(așternut) pentru animalele de companie,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal/produse
reziduale din cereale pentru consum animal,
deșeuri distilate pentru consum animal,
borhot, reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină,
struguri, proaspeți, plante de viță de vie,
plută brută, arbuști, arbori, turbă, naturală/
gazon, spori de ciuperci pentru înmulțire, polen
(materie primă), trufe, proaspete, mănunchiuri
de mesteacăn pentru masaj la saună.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, sucuri de legume
(băuturi), băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice, aperitive, nealcoolice,
cocktail-uri non-alcoolice, cidru, nealcoolic,
băuturi energizante, esențe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, altele decât uleiurile
esențiale, extracte de fructe nealcoolice,
altele decât uleiurile esențiale, must, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive
pe bază de alcool, cu excepția berii, băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conțin fructe, bitter coniac, vodcă,
whisky, lichioruri, gin, rom, sake, cidru, cocktailuri, hidromel (mied)/mied (hidromel), digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, spirtoase (băuturi), vinuri, vinuri liniștite,
vinuri spumante, vinuri fortificate, vinuri aromate,
vinuri organice, băuturi pe bază de vin, esențe

alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, publicitate exterioară, publicitate
prin poștă, publicitate cu plata per click,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare, publicarea de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, producția de clipuri publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de generare de
potențiali clienți, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
asistență în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, întrebări
privind afacerile, investigații privind afacerile,
cercetări privind afacerile, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, prognoze
economice, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, servicii de
intermediere comercială, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eșantioane, marketing, studii
de marketing, cercetare de marketing, servicii
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de informații privind marketing-ul, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de relații
media, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, servicii de lobby comercial,
compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, organizarea de târguri,
festivaluri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de primire a vizitatorilor,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
produselor cuprinse în clasele nisa: 3, 29, 30,
31, 32 și 33, cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să le vadă și să le cumpere
în mod convenabil prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin orice mijloace
electronice, servicii de agenții de import-export.
39. Transport, transportul de mărfuri, transportul
turiștilor, organizare de servicii de transport
de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicații online, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, însoțirea turiștilor, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate,
livrarea
de
bunuri,
livrarea
bunurilor prin comandă poștală, livrarea
de flori, închirierea de vehicule, închirierea
de vehicule de agrement, închirierea de
cai, închiriere de drone pentru fotografii,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea de mașini, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație,
furnizare
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor,
conferințelor,
congreselor
și
seminariilor,
predare/servicii
educaționale/
servicii de instruire, cursuri prin corespondență,
transfer de know-how (instruire), transfer de
cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii educaționale furnizate de școli, servicii
de certificare educațională, și anume oferirea
de cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, furnizarea de informații în domeniul
educației, examinări referitoare la educație,

efectuarea de excursii cu ghid, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, producții de
film, altele decât filmele publicitare, producția de
spectacole, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea și susținerea de
concerte, organizarea de baluri, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
prezentarea de expoziții muzeale, organizarea
de spectacole, festivaluri, expoziții și târguri
cu caracter cultural și educativ, organizare
de evenimente, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea
și exploatarea cluburilor de întâlnire, instruire
practică (demonstrații), publicarea cărților,
broșurilor și revistelor, publicarea de texte, altele
decât textele publicitare, furnizarea facilităților de
recreere, furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, servicii de parcuri de
amuzament, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de orchestră, furnizarea de facilități sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepția
vehiculelor, închirierea de terenuri de sport,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), recalificare vocațională, jocuri de
tip escape room (divertisment), organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), producerea
de podcasturi, în domeniul viticulturii, vinificației
și domeniilor conexe acestora, producerea de
podcasturi, în domeniul turismului și alimentației
publice.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de restaurant, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de cantină, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
restaurant cu autoservire, sculptură în alimente,
rezervări pentru cazarea temporară, furnizarea
de facilități pentru camping, închirierea corturilor,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de centre de sănătate, consiliere în domeniul
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sănătății, servicii de terapie, terapie asistată
cu animale, acupunctură, terapie cu ventuze,
consiliere alimentară și nutrițională, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumusețare, servicii de sănătate prin
apă (spa), servicii de saună, dispersarea
de fertilizatori și alte substanțe chimice
agricole, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, creșterea și îngrijirea animalelor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de viticultură, consultanță în domeniul viticulturii,
proiectare peisagistică, grădinărit peisagistic,
aranjamente florale, servicii de pepinieră, servicii
de reîmpădurire.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08266
15/11/2022
MARIA TURISM SRL, STR. GĂRII
NR. 32, JUD. ALBA, JIDVEI, ALBA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08265
15/11/2022
INDIRA DENT SRL, STR.
ARTELOR NR. 29, JUD.
IALOMIȚA , ȚĂNDĂREI, IALOMIȚA,
ROMANIA

MDMEDICAL
(531)

Clasificare Viena:
24.13.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13;
05.05.20; 05.05.21
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de inseminate artificiala, servicii
stomatologice, servicii de fertilizare in vitro,
îngrijirea sănătătii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
spitalicești, servicii de bănci de țesuturi umane,
servicii medicale clinice, asistență medicală,
îngrijire medicală, servicii de ortodonție/ servicii
de telemedicină, servicii de terapie.
───────

CASTELUL BETHLEN
SÂNMICLĂUȘ
(531)

Clasificare Viena:
24.09.02; 24.11.18; 02.01.01; 25.12.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, preparate fitocosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse nemedicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate pentru împrospătarea respirației
pentru igiena personală, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecția solară, cosmetice
în toate formele de condiționare, respectiv:
uleiuri, creme, unguente, ceară, spray-uri,
loțiuni, balsamuri, geluri, infuzii, parfumuri,
uleiuri esențiale, săpunuri, săruri de baie,
șampoane, măști de înfrumusețare, plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri
cosmetice, antiperspirante (articole de toaletă),
balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de colonie, apă micelară,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, preparate de albire și alte
substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive, săruri de
albire, sodă de albire, odorizante, odorizant
difuzor, săculeți pentru parfumarea lenjeriei,
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spray-uri, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, preparate
antistatice pentru scopuri casnice, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale), arome alimentare
(uleiuri esențiale), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, tămâie.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, mezeluri, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și gătite, gustări
pe bază de fructe, legume sub formă de pastă
și piure, fructe sub formă de pastă și piure,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, jeleuri,
gemuri, compoturi, verjus pentru uz culinar, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
tofu, lapte condensat, lapte praf, produse din
lapte, băuturi din lapte, cu conținut predominant
de lapte, băutură din lapte și fructe (milk
shake), substituenți de lapte, uleiuri și grăsimi
alimentare, aranjamente din fructe procesate,
nuci, preparate, nuci glasate, nuci condimentate,
migdale, mărunțite, alune, preparate, fructe
cristalizate/fructe glazurate, chipsuri din fructe
și legume, lichior de ouă non-alcoolic, polen
preparat ca produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
băuturi pe bază de ceai, cafea, cacao și lapte,
kombucha, orez, paste și tăiței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, produse făinoase, amestecuri
de aluat nefermentat, aluaturi proaspete și
congelate, mixuri pentru clătite, nuci învelite în
ciocolată, batoane de cereale, chipsuri (produse
din cereale), glazuri, creme, dulciuri, biscuiți/
fursecuri, ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, pastă de migdale,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, drojdie,
praf de copt, preparate aromatice alimentare,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, arome alimentare, altele decât uleiurile
esențiale, oțet, sosuri și alte condimente, muștar,
gheață (apă înghețată), feluri de mâncare uscate
prin înghețare, feluri de mâncare liofilizate,
gnocchi, zahăr, miere, melasă, halva, lăptișor
de matcă, propolis, semințe procesate (pentru
asezonare).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe
și semințe brute și neprocesate, fructe
și legume proaspete, ierburi proaspete,
aranjamente din fructe proaspete, coroane

din flori naturale, plante și flori naturale,
răsaduri, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
flori, uscate, pentru decorare, plante, uscate,
pentru decorare, flori comestibile, proaspete,
animale vii, animale pentru împerechere, hrană
și băuturi pentru animale, malț, preparate
pentru îngrășarea animalelor/preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, nisip aromat
(așternut) pentru animalele de companie,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal/produse
reziduale din cereale pentru consum animal,
deșeuri distilate pentru consum animal,
borhot, reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină,
struguri, proaspeți, plante de viță de vie,
plută brută, arbuști, arbori, turbă, naturală/
gazon, spori de ciuperci pentru înmulțire, polen
(materie primă), trufe, proaspete, mănunchiuri
de mesteacăn pentru masaj la saună.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, sucuri de
legume (băuturi), băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice, aperitive,
nealcoolice, cocktail-uri non-alcoolice, cidru,
nealcoolic, băuturi energizante, esențe nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor, altele
decât uleiurile esențiale, extracte de fructe
nealcoolice altele decât uleiurile esențiale,
must, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, șerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive
pe bază de alcool, cu excepția berii, băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conțin fructe, bitter coniac, vodcă,
whisky, lichioruri, gin, rom, sake, cidru, cocktailuri, hidromel (mied)/mied (hidromel), digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, spirtoase (băuturi), vinuri, vinuri liniștite,
vinuri spumante, vinuri fortificate, vinuri aromate,
vinuri organice, băuturi pe bază de vin, esențe
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, publicitate exterioară, publicitate
prin poștă, publicitate cu plata per click,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare, publicarea de
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texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, producția de clipuri publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de generare de
potențiali clienți, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
asistență în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, întrebări
privind afacerile, investigații privind afacerile,
cercetări privind afacerile, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, prognoze
economice, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, servicii de
intermediere comercială, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eșantioane, marketing, studii
de marketing, cercetare de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de relații
media, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, servicii de lobby comercial,
compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru

cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, organizarea de târguri,
festivaluri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de primire a vizitatorilor,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
produselor cuprinse în clasele nisa: 3, 29, 30,
31, 32 și 33, cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să le vadă și să le cumpere
în mod convenabil prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin orice mijloace
electronice, servicii de agenție de import-export.
39. Transport, transportul de mărfuri, transportul
turiștilor, organizare de servicii de transport
de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicații online, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, însoțirea turiștilor, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate,
livrarea
de
bunuri,
livrarea
bunurilor prin comandă poștală, livrarea
de flori, închirierea de vehicule, închirierea
de vehicule de agrement, închirierea de
cai, închiriere de drone pentru fotografii,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea de mașini, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație,
furnizare
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor,
conferințelor,
congreselor
și
seminariilor,
predare/servicii
educaționale/
servicii de instruire, cursuri prin corespondență,
transfer de know-how (instruire), transfer de
cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii educaționale furnizate de școli, servicii
de certificare educațională, și anume oferirea
de cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, furnizarea de informații în domeniul
educației, examinări referitoare la educație,
efectuarea de excursii cu ghid, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, producții de
film, altele decât filmele publicitare, producția de
spectacole, organizarea de competiții (educație
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sau divertisment), organizarea și susținerea de
concerte, organizarea de baluri, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
prezentarea de expoziții muzeale, organizarea
de spectacole, festivaluri, expoziții și târguri
cu caracter cultural și educativ, organizare
de evenimente, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative și recreative, organizarea
și exploatarea cluburilor de întâlnire, instruire
practică (demonstrații), publicarea cărților,
broșurilor și revistelor, publicarea de texte, altele
decât textele publicitare, furnizarea facilităților de
recreere, furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, servicii de parcuri de
amuzament, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de orchestră, furnizarea de facilități sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepția
vehiculelor, închirierea de terenuri de sport,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), recalificare vocațională, jocuri de
tip escape room (divertisment), organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), producerea
de podcasturi, în domeniul viticulturii, vinificației
și domeniilor conexe acestora, producerea de
podcasturi, în domeniul turismului și alimentației
publice.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de restaurant, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de cantină, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
restaurant cu autoservire, sculptură în alimente,
rezervări pentru cazarea temporară, furnizarea
de facilități pentru camping, închirierea corturilor,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătății, servicii de terapie, terapie asistată
cu animale, acupunctură, terapie cu ventuze,
consiliere alimentară și nutrițională, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumusețare, servicii de sănătate prin
apă (spa), servicii de saună, dispersarea
de fertilizatori și alte substanțe chimice

agricole, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, creșterea și îngrijirea animalelor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de viticultură, consultanță în domeniul viticulturii,
proiectare peisagistică, grădinărit peisagistic,
aranjamente florale, servicii de pepinieră, servicii
de reîmpădurire.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08267
15/11/2022
LOTUS-MED S.R.L., B-DUL.
MĂRĂȘTI NR. 2A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LOTUS-MED
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate:Mov, Alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii

de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, servicii de
consiliere, de informare medicala, servicii de
tinere a evidenţei dosarelor şi fişelor privind
istoricul medical personal, administrare de
planuri de servicii medicale, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
a spitalelor, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afectiunile medicale, conducerea, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor,
lucrări de birou.
42. Servicii de laborator, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare
medicală și farmaceutică.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
oferite de spitale, servicii de îngrijire și
tratamente medicale oferite de spitale, servicii
de îngrijire și tratamente medicale ambulatorie,
servicii de imagistica medicala, servicii de
consiliere medicală și servicii de informare
medicala, furnizarea de servicii conexe activitatii
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţă medicală oferită de
doctori şi de alt personal medical specializat,
consultaţii medicale și emitere de retete
si prescriptii medicale, servicii de efectuare
a examenelor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de analize de laborator in
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
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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, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Morsa Cyberg
(531)

Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Orteze, orteze medicale, orteze pentru
picior, orteze de cot de uz medical, orteze de
genunchi de uz medical, orteze de gleznă de
uz medical, orteze pentru încheietura mâinii, de
uz medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, cadre
de mers, cadre de mers cu roți, cadre de
mers pentru persoane cu handicap, cadre de
mers pentru persoane cu mobilitate redusă,
cârje, vârfuri de cârje, manșoane de cârje, huse
pentru mânere de cârje, vârfuri de cârje pentru
infirmi, bastoane tetrapode pentru uz medical,
bastoane de mers, de uz medical, fotolii fabricate
special pentru uz medical, fotolii de examinare
special concepute pentru uz medical, dispozitive
destinate facilitării mersului, de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si online în legătură cu dispozitive medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
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si online în legătură cu dispozitive destinate
facilitării mersului, de uz medical, promovarea
afacerii (publicitate).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08269
15/11/2022
MODAC HOLDING SRL, STR.
CHINDIEI 22-24, BUCURESTI,
ROMANIA

PRINTERY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date., cabluri telefonice,
cabluri optice, cabluri video, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri ethernet, cabluri usb, cabluri pentru
modem,
adaptoare
ethernet,
adaptoare
electrice, adaptoare coaxiale, adaptoare
audio, adaptoare usb, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare de baterii,
adaptoare pentru imprimante, adaptoare pentru
telefoane, adaptoare de carduri pentru
calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
stereo pentru automobile, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective foto,
adaptoare pentru accesul la rețele fără fir,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, căști, căști stereo, căști auriculare, căști
antifonice, căști audio, bureți pentru căști, cutii
pentru căști, căști pentru șoferi, căști fără fir,
căști in-ear, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane, prize duble pentru căști, căști pentru
telefoane inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, combinații de căști cu microfon,
căști cu microfon pentru comunicații, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căşti pentru
aparatură video pentru consumatori, căști de
vizualizare pentru realitate augmentată, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, căști de
vizualizare monoscopică în 2D, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, suporturi de camere
video montate pe căști, căști fără fir folosite

cu telefoane mobile, căști pentru aparate
electronice portabile pentru jocuri, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, huse
pentru tablete, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din
piele pentru tablete, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, folii de protecție pentru
tablete, balast pentru becuri cu halogen, balast
pentru becuri fluorescente, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, becuri
pentru semnalizatoare (pentru aparatele de
telecomunicații), suporturi de mouse, suporturi
pentru imprimantă, suporturi pentru boxe,
suporturi pentru microfoane, suporturi de date,
suporturi pentru televizoare, suporturi pentru
amplificatoare, portcarduri (suporturi adaptate),
suporturi pivotante pentru calculatoare, suporturi
pentru bobine electrice, suporturi pentru fire
electrice, suporturi de date electronice, suporturi
media educative descărcabile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru difuzoare, suporturi magnetice de date,
suporturi magnetice de înregistrare, suporturi
optice de date, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi pentru înregistrări sonore,
suporturi pentru camere video, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, date înregistrate
pe suport magnetic, hărți digitale pe suport
informatic, software de suport pentru sisteme,
suporturi de stocare a datelor, suporturi
pentru echipamente de calculator, suporturi
pentru aparate de fotografiat, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de fixare pentru difuzoare, suporturi pentru
depozitarea discurilor, adaptate, suporturi
adaptate pentru discuri compacte, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), suporturi
adaptate pentru calculatoare tabletă, suporturi
biped pentru camere video, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
dispozitive pentru streaming-ul de suporturi
digitale, dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, suporturi adaptate pentru stocarea
de aparate video, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, suporturi cu trei
picioare pentru aparate fotografice, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
suporturi cu trei picioare pentru aparate de
fotografiat, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator, jocuri
video (jocuri de calculator) sub formă de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date, boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe
de monitor, boxe pentru automobile, boxe de
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calculator, cabluri pentru boxe, boxe fara fir,
boxe pentru conferințe video, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii pentru
decodoare pentru televizoare, tastatura wireless,
camere de supraveghere, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, camere de unghi
mort pentru autovehicule, sisteme de asistență
șofer pentru autovehicule, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, aparat aromaterapie,
smartwatch, căști wireless in ear și căști
bluetooth, tabletă grafică, alcool tester, rame
foto digitale, amplificatoare semnal wireless,
suporturi laptop, încărcătoare macbook/laptop,
încărcător telefon, căști pc, cameră web, aparate
de verificare a vitezei la autovehicule, dispozitive
de afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), baterii, baterii solare, baterii uscate, baterii
galvanice, baterii reîncărcabile, baterii externe,
baterii anodice, carcase de baterii, baterii pentru
telefoane, baterii pentru proiectoare, baterii
electrice reîncărcabile, cabluri pentru baterii,
testere pentru baterii, baterii solare de uz casnic,
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, testere pentru baterii și
acumulatoare, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru laptopuri, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, prize de
telefon, curele pentru telefonul mobil, cabluri de
extensie pentru telefon, curele pentru aparate
telefonice, huse pentru receptoare de telefon,
echipamente de telefonie prin calculator, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil în
modul hands-free, ceasuri inteligente, radio cu
ceas deșteptător, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
aparate radio cu ceasuri încorporate, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, asistenți digitali personali sub forma
unui ceas de mână, ceasuri computerizate cu
funcție de recunoaștere a amprentei, dispozitive
de comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, ceasuri de mână care comunică
date la alte dispozitive electronice, aparatură
TV de recepționare prin satelit, simulatoare TV
pentru detectarea hoților, aparate TV, dispozitive
de înregistrare TV, camere TV, relee pentru
stații radio și TV, amplificatoare pentru stații
radio și TV, ochelari 3D pentru televizor, cabluri

de date, filtre pentru ecrane de televizor,
televizoare de mașină, decodoare, decodoare
digitale, mufe pentru cabluri electrice, prize
electrice, prize cu telecomandă, prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
măști de protecție, ochelari de protecție, măști
de protecție împotriva prafului, căști de protecție
pentru sport, echipamente de protecție și
siguranță, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, capace de protecție pentru camere
foto, huse de protecție pentru playere MP3,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08270
15/11/2022
KYRC VENTURES SRL, STR.
AMUGULUI NR. 45 A, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, 077160,
ROMANIA

Jeonjuu KOREAN
BBQ RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), alb (HEX #FFFFFF), roșu
(HEX #cc1f26)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurant.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/11/2022

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08271
15/11/2022
ROBERT DANIEL PETRESCU,
STR. SMARANDA BRĂESCU
NR. 47A, TRONSON 2, ET. 2,
AP. 15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROBERT GROVENOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producție de înregistrări sonore și muzicale.
───────
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08272
15/11/2022
BUSINESS ENGINE SRL, STR.
TRIFOIULUI NR. 12, JUD. ILFOV,
JILAVA, 077120, ILFOV, ROMANIA

Miligram Farmacie

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vanzare cu amanuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, sanitare,
produse medicale, produse sanitare pentru
uz medical, alimente si substante dietetice
de uz medical, suplimente alimentare pentru
oameni, plasturi, bandaje, dezinfectante,
unguente pentru scopuri farmaceutice, lotiuni
de uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
instrumente optice, de cantarit, aparate si
instrumente de masurare, de control, de prim
ajutor (salvare), aparate si instrumente medicale,
aparate medicale pentru usurarea inhalarii de
preparate farmaceutice, inhalatoare pentru uz
medicinal, cupe pentru dozarea medicamentelor,
aparate de analiza pentru uz medical, recipiente
din plastic pentru medicamente, distribuitoare
din plastic de pastile, masti si manusi sanitare,
siropuri de uz farmaceutic, dulciuri, amestecuri
de faina, condimente, servicii de farmacie online
care vinde cu amanuntul, servicii de vanzare cu
amanuntul de preparate farmaceutice si sanitare
si de suplimente medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comercială.

44. Servicii
farmaceutice,
consiliere
farmaceutica,
consultatii
în
domeniul
farmaceutic, prepararea de retete de catre
farmacisti, eliberare de produse farmaceutice,
pe baza de prescripție medicala, furnizare de
informatii pacientilor în legatură cu administrarea
medicamentelor, servicii de furnizare de
informatii medicale, preparare de retete în
farmacii.
───────

