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Cereri Mărci publicate în 28/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 04257

(151)
21/06/2022

(732)
SASOR BRAND SRL

2 M 2022 04258

21/06/2022

SC MEDIA GENIUS SRL

GHERLA INFO TOT CE MIȘCĂ
ÎN ORAȘ

3 M 2022 04259

21/06/2022

MEDILOGIC CHEMICAL
CENTER SRL

SWIMBOBO

4 M 2022 04260

21/06/2022

CREATIVE LIGHTNING S.R.L.

GBC GROUP Designing the
Future

5 M 2022 04261

21/06/2022

INDUSTRIAL STEEL WIRES
CAMPIA TURZII SRL

CUIE faine

6 M 2022 04262

21/06/2022

VIENA MEDCLINIC S.R.L.

VIENA MEDICAL

7 M 2022 04263

21/06/2022

QUANTUM RENTA PLUS S.R.L. ADAS

8 M 2022 04264

21/06/2022

THE E-LEARNING COMPANY
SA

docentix

9 M 2022 04265

21/06/2022

TMD DERIVA GROUP SRL

termiQ Numele ferestrei tale

10 M 2022 04266

21/06/2022

GHEORGHIU NATHALIEMARGA

CriCriCri

11 M 2022 04267

21/06/2022

WEHEAL MEDICAL SRL

WEHEAL MEDICAL

12 M 2022 04268

21/06/2022

PANEMAR MORARIT ȘI
PANIFICATIE SRL

13 M 2022 04269

21/06/2022

PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE

panemar

14 M 2022 04270

21/06/2022

INSPRESSO SRL

FREE PLUMB EMAIL

15 M 2022 04271

21/06/2022

ESS MEDICAL PRODUCTIE
SERVICII SRL

BUN DE CASĂ Mmm... ce bun!

16 M 2022 04272

21/06/2022

IT HIT S.R.L.

wikiSmarts

17 M 2022 04273

21/06/2022

ATELIER ALEXA DESIGN SRL

Hey Precious HANDMADE
JEWELRY

18 M 2022 04274

21/06/2022

INCASO SRL

INFODEBIT

19 M 2022 04275

21/06/2022

CARL REH WINERY SRL

STIL DE OPRIŞOR

20 M 2022 04276

21/06/2022

RADICAL IT SRL

RADICAL IT

21 M 2022 04277

21/06/2022

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV A.C.S. SPORT STAR BUZĂU
SPORT STAR BUZĂU

22 M 2022 04279

21/06/2022

SOMPRODUCT SRL

BATHZONE

23 M 2022 04280

21/06/2022

ANDREEA GABRIELA BARBU

Boboc

2

(540)
SASOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 04281

(151)
21/06/2022

(732)
CULT MARKET RESEARCH
SRL

25 M 2022 04282

21/06/2022

SUMMER & WINTER
ADVENTURE SRL

SUMMER & WINTER PELLETS

26 M 2022 04284

21/06/2022

ALKALOID AD SKOPJE

FOKLEROS

27 M 2022 04285

21/06/2022

PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

BRASSO RESIDENCE by Prime
Kapital

28 M 2022 04286

21/06/2022

KARTELL FORNO GROUP SRL KRUSTA

29 M 2022 04287

21/06/2022

SANDWICH ALA BUN SRL

ALA BUN

30 M 2022 04288

21/06/2022

LITHOKRAFT ROMANIA SRL

Lithokraft Uree 50

31 M 2022 04289

21/06/2022

LITHOKRAFT ROMANIA SRL

Lithokraft Bor 05

32 M 2022 04290

21/06/2022

LITHOKRAFT ROMANIA SRL

Lithokraft Amino 25

33 M 2022 04291

21/06/2022

LITHOKRAFT ROMANIA SRL

Lithokraft Standard

3

(540)
C cultio
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04257
21/06/2022
SASOR BRAND SRL, STRADA
LUMINII, NR. 16, AP.26, JUDEȚ
IAȘI, VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04259
21/06/2022
MEDILOGIC CHEMICAL CENTER
SRL, BULEVARDUL DECEBAL
14, BL S6, SC 2, AP. 32, ET
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SWIMBOBO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

SASOR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 04258
21/06/2022
SC MEDIA GENIUS SRL, STR.
VICTORIEI, NR 2, AP 20, JUDEȚ
CLUJ, GHERLA, 405300, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GBC GROUP
Designing the Future

GHERLA INFO TOT
CE MIȘCĂ ÎN ORAȘ

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

M 2022 04260
21/06/2022
CREATIVE LIGHTNING S.R.L.,
SAT VALEA VOIEVOZILOR, STR.
LIVADA CU PRUNI, NR. 48, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA RĂZVAD,
137397, DAMBOVIȚA, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(531)

și

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.05;
29.01.02; 29.01.08; 29.01.04
(591) Culori revendicate:galben
(HEX#e7bf22), galben
deschis(HEX#fbe35f), albastru
(HEX#18134d), negru (HEX#0e0e0e),
galben inchis (HEX#ebbf30)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Celule fotovoltaice, aparate și instrumente
pentru acumularea, conducerea, transformarea,
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reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații.

(511)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04261
21/06/2022
INDUSTRIAL STEEL WIRES
CAMPIA TURZII SRL, STR.
LAMINORISTILOR, NR. 145,
JUDEȚ CLUJ, CAMPIA TURZII,
405100, CLUJ, ROMANIA

CUIE faine

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Mici articole de fierărie.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04262
21/06/2022
VIENA MEDCLINIC S.R.L., STR.
BICAZ, CAM. 2, BL. 48B, SC. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEȚ GORJ, TÂRGU
JIU, 210192, GORJ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, P. 1,
JUDEȚ CLUJ, CUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

VIENA MEDICAL
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.13;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
Culori revendicate:verde
(HEX#57d94e), gri (HEX#efefef),
albastru (HEX#2289a8)

M 2022 04263
21/06/2022
QUANTUM RENTA PLUS S.R.L.,
STR. PAVEL CEAMUR, NR.16,
CORPUL C5, BIROUL NR. 1,
POPEȘTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA, NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

ADAS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare, asigurare de sănătate,
asigurări pentru domeniul aviatic, asigurări
pentru birouri, asigurări de viață, asigurări pentru
clădiri, asigurări în caz de incendiu, garanții
de asigurări, asigurare contra accidentelor,
subscriere de asigurări, nu de viață, consultanță
în domeniul asigurărilor, informații în domeniul
asigurărilor, asigurări pentru întreprinderi,
asigurări private de sănătate, asigurări de
răspundere civilă profesională, asigurări de
răspundere civilă, servicii financiare privind
asigurarea, asigurare privind bunurile personale,
servicii de planificare privind asigurările de
viață, subscrierea asigurărilor de sănătate,
servicii pentru încheieri de asigurări comerciale ,
asigurare pentru cheltuieli juridice, subscriere
de asigurare de accidente, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, asigurare
pentru garaje, asigurare împotriva pierderii
creditului, servicii de consultanță referitoare la
asigurări, furnizare de informații în domeniul
asigurărilor, estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), asigurare împotriva
pierderii documentelor, subscriere de asigurări
medicale, servicii de consiliere referitoare
la asigurări de viață, agenții de asigurări
de viață, subscriere de asigurări maritime,
ajustarea creanțelor de asigurări, altele decât
cele de viață, servicii privind subscrieri de
polițe de asigurare pentru accidente personale,
soluționarea cererilor de despăgubire în
domeniul asigurărilor, altele decât cele de
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viață, garanție bancară ipotecară, servicii de
consiliere financiară cu privire la asigurările
de viață, subscriere de polițe de asigurări
privind transportul, furnizare de informații privind
subscrierea de asigurări de viață, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări de sănătate,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
călătorie, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări pentru locuințe, servicii
de consultanță și curtaj în asigurări contra
accidentelor, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de viață, asigurare pentru protecția
achiziției la produsele cumpărate utilizând
carduri de credit, servicii financiare referitoare
la asigurarea și vânzarea titlurilor de gaj.,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04264
21/06/2022
THE E-LEARNING COMPANY
SA, STR. NICOLAE IORGA NR. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 700000,
ROMANIA

(540)

M 2022 04265
21/06/2022
TMD DERIVA GROUP SRL,
STR. CĂPRIOAREI NR. 7, JUD.
TIMIȘ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR.6,
AP.110, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

termiQ Numele ferestrei tale
(531)

docentix
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
Culori revendicate:vișiniu, roz închis,
roz deschis

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune si aliajele ale acestora,
materiale de constructii si elemente din metal,
constructii metalice transportabile, articole de
fierarie, articole de lacatuserie si feronerie
metalica, tuburi metalice, usi, porti, ferestre si
jaluzle pentru ferestre din metale si aliajele lor.
19. Materiale și elemente de construcție
și
edificare,
nemetalice,
tuburi
rigide
nemetalice pentru construcții, construcții sau
structuri transportabile nemetalice, monumente
nemetalice, sisteme complete de uși, porți,
ferestre, jaluzele și cadre din materiale
nemetalice.
21. Sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, geamuri termopane.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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37. Servicii de constructii și servicii referitoare

la construcţii, instalare, montare, curățare,
reparare și întreținere de ferestre, porți, uși,
jaluzele, geamuri, servicii de întreţinere pentru
conservarea unui obiect în starea iniţială fără
a schimba vreuna dintre proprietăţile sale,
curăţarea de obiecte diverse.
42. Servicii tehnologice și proiectare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04266
21/06/2022
GHEORGHIU NATHALIE-MARGA,
STR. IZBICENI NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CriCriCri
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.18; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roșu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,

suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVDuri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software 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.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetări sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04267
21/06/2022
WEHEAL MEDICAL SRL,
STR. ZABAVA CLUCERU NR.
9, PARTER, BLOC E2, AP.1,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

WEHEAL MEDICAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.15;
02.01.23; 18.01.20; 02.03.15; 02.01.08;
24.13.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde(HEX #2dbbc4,
HEX #23836b)albastru (HEX #055694,
HEX #017a8f)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Furnizare de centre de recuperare fizică,
cabinet de recuperare medicală, servicii
de terapie, servicii de kinetoterapie, terapii
alternative, terapie bowen, terapie craniosacrală,
masaj, masaj al țesuturilor adânci, osteopatie,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de acupunctură, servicii de terapie cu ventuze,
terapie cu unde de șoc.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

M 2022 04268
21/06/2022
PANEMAR MORARIT ȘI
PANIFICATIE SRL, STR.
TÎRNAVELOR NR. 28, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

Clasificare Viena:
02.09.15; 05.07.02; 29.01.02; 29.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate (distribuitoare automate), automate
cu sistem de refrigerare, distribuitoare automate
(acționate cu fise), distribuitoare automate
(acționate cu monede), aparate de distribuire
automată de alimente si băuturi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
pâine: baghete, franzele, chifle de pâine,
chifle, minichifle, covrigi, batoane, firimituri,
produse rezultate din măcinare, preparate
pe bază de cereale, gustări pe bază de
cereale, gustări pe bază de orez, alimente
pe bază de ovăz, sandwich-uri, sosuri pentru
salate, produse de patiserie, rulouri, cornuri,
comulețe, croissant-uri, cuib de viespe, chec,
cozonac, cozonac nemțesc, baigli, saleuri,
covrigei fragezi, covrigi polonezi, foietaje, pateuri
cu brânză, prăjitură cu brânză, prăjiturele cu
orez, turte de orez, brânzoaică, specialități cu
susan, cu mușii, cu cașcaval, cu mac, cu sare,
plăcinte, ștrudel, pateuri (produse de patiserie),
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheață,
pesmet, preparate aromate alimentare, băuturi
pe bază de ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi cu ciocolată, bă uturi din cacao cu
lapte, spume de ciocolată, produse din cacao,
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi din cafea cu lapte, arome
de cafea, băuturi pe bază de cafea, spume de
desert (dulciuri), biscuiți, biscuiți crocanți, biscuiți
de malț, prăjiturele, cremă din ouă, lapte și zahăr,
fondante (dulciuri), jeleuri de fructe (dulciuri),
batoane de cereai bogate în proteine, turte din
malai dulce, turtă dulce, lemn dulce (dulciuri),
băț de lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
ciocolată, dulciuri pentru decorarea pomilor de
Crăciun, dulciuri, cremă pentru prăjituri, praline,
budinci, tarte, petit-beurre, dulciuri cu zahăr,
bomboane, bomboane mentolate, tarte.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor de panificație,
patiserie și cofetărie permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea de expoziții și târguri în
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstrații
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eșantioanelor.
39. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor de panificație,
patiserie și cofetărie permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea de expoziții și târguri în
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate în

aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstrații
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eșantioanelor.
40. Prelucrarea și tratamentul materiilor prime
în domeniul panificației, patiseriei și cofetă riei,
fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară, servicii oferite de patiserie, servicii
de alimentație publică cu produse de brutărie,
cofetărie, servicii oferite de cafenele, servicii de
catering de alimente și băuturi, servicii oferite de
snack-bar-uri, servicii oferite de fast-food, servicii
de bufet si gustări, servicii de cafenea, servicii de
cofetărie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04269
21/06/2022
PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE, STR. TIRNAVELOR
NR. 28, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

panemar
(531)

Clasificare Viena:
02.09.15; 05.07.02; 29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate (distribuitoare automate), automate
cu sistem de refrigerare, distribuitoare automate
(acționate cu fise), distribuitoare automate
(acționate cu monede), aparate de distribuire
automată de alimente și bauturi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
pâine, baghete, franzele, chifle de pâine,
chifle, minichifle, covrigi, batoane, firimituri,
produse rezultate din măcinare, preparate
pe bază de cereale, gustări pe bază de

cereale, gustări pe bază de orez, alimente
pe bază de ovăz, sandwich-uri, sosuri pentru
salate, produse de patiserie, rulouri, cornuri,
cornuleţe, croissant-uri, cuib de viespe, chec,
cozonac, cozonac nemţesc, baigli, saleuri,
covrigei fragezi, covrigi polonezi, foietaje, pateuri
cu brânză, prăjitură cu brânză, prăjiturele cu
orez, turte de orez, brânzoaică, specialităţi cu
susan, cu musli, cu caşcaval, cu mac, cu sare,
plăcinte, ştrudel, pateuri (produse de patiserie),
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
pesmet, preparate aromate alimentare, băuturi
pe bază de ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi cu ciocolată, băuturi din cacao cu
lapte, spume de ciocolată, produse din cacao,
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi din cafea cu lapte, arome
de cafea, băuturi pe bază de cafea, spume de
desert (dulciuri), biscuiţi, biscuiti crocanţi, biscuiţi
de malţ, prăjiturele, cremă din ouă, lapte şi zahăr,
fondante (dulciuri), jeleuri de fructe (dulciuri),
batoane de cereal bogate în proteine, turte din
malai dulce, turtă dulce, lemn dulce (dulciuri),
băţ de lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
ciocolată, dulciuri pentru decorarea pomilor de
Crăciun, dulciuri, cremă pentru prăjituri, praline,
budinci, tarte, petit-beurre, dulciuri cu zahăr,
bomboane, bomboane mentolate, tarte.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor de panificaţie,
patiserie şi cofetărie permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, prezentarea
produselor în toate mediile de comunicare,
în scopul vânzării cu amănuntul, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online și
promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei retele de telefonie
mobilă, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, livrări de bunuri şi produse,
servicii de ambalare, depozitare, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, ridicarea încasărilor
din distribuitoare automate.
40. Prelucrarea şi tratamentul materiilor prime
în domeniul panificaţiei, patiseriei şi cofetăriei,
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fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie și produse de
patiserie.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară, servicii oferite de patiserie, servicii
de alimentație publică cu produse de brutărie,
cofetărie, servicii oferite de cafenele, servicii de
catering de alimente și băuturi, servicii oferite de
snack-bar-uri, servicii oferite de fast-food, servicii
de bufet si gustări, servicii de cafenea, servicii de
cofetărie.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04271
21/06/2022
ESS MEDICAL PRODUCTIE
SERVICII SRL, CALEA
BARLADULUI, NR.23, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600385, BACĂU,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04270
21/06/2022
INSPRESSO SRL, STR.
MĂCEȘULUI NR. 41A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FREE PLUMB EMAIL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
───────

BUN DE CASĂ Mmm... ce bun!
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.01;
24.17.02; 05.03.13; 11.03.25; 25.01.19
(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
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plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04273
21/06/2022
ATELIER ALEXA DESIGN
SRL, STR. BASARABIA NR.12,
JUDETUL OLT, CRAIOVA, 200056,
OLT, ROMANIA

M 2022 04272
21/06/2022
IT HIT S.R.L., ALEEA GHENCEA
1, BLOC D3, SCARA 4, ETAJ 2,
AP.36, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR.11, BL.F1, SC.C, ET.1,
AP.26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

Hey Precious
HANDMADE JEWELRY

wikiSmarts
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.05;
02.09.25; 01.15.11; 26.01.03
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
rosu, roz, galben, portocaliu, mov, alb,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Program software/aplicatie mobila educativa,
aplicatie software descarcabila, aplicatie
software pentru web, descarcabila.
42. Servicii de programare de aplicatii
multimedia, creare si dezvoltare de software in
domeniul aplicatiilor mobile.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 24.17.02;
02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
bijuterii preţioase, cruciuliţe (bijuterii), ace
(bijuterii), bijuterii-pandantive, inele (bijuterii),
medalioane (bijuterii), amulete (bijuterii), coliere
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
bijuterii din aur, bijuterii cu diamante, bijuterii
pentru cap, insigne decorative (bijuterii), broşe
decorative (bijuterii), bijuterii de damă, cutii
pentru bijuterii, casete de bijuterii, lanţuri
de bijuterii, pietre pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, închizători pentru bijuterii,
bijuterii confecţionate din aur, bijuterii din pietre
preţioase, bijuterii din metale semipreţioase,
bijuterii din materiale semipreţioase, bijuterii
fabricate din argint, bijuterii pentru uz personal,
bijuterii din metale preţioase, bijuterii pentru
împodobire personală, brăţări de identificare
(bijuterii), bijuterii cu pietre preţioase, bijuterii
din metale nepreţioase, săculeţi pentru bijuterii,
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adaptaţi, fir de argint (bijuterii), bijuterii sub formă
de mărgele, bijuterii confecţionate din pietre
semipreţioase, bijuterii confecţionate din metale
preţioase, bijuterii placate cu metale preţioase,
bijuterii din metale preţioase placate, bijuterii
confecţionate din metale nepreţioase, fire din
metale preţioase (bijuterii), lanţuri confecţionate
din metale preţioase (bijuterii), inele (bijuterii)
confecţionate din metale preţioase, bijuterii
confecţionate din perle de cultură, husă tip
rulou pentru depozitarea bijuteriilor, bijuterii
placate cu aliaje din metale preţioase, brelocuri
sub formă de bijuterii (decoraţiuni mici sau
bagatele), metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, articole de bijuterie,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, aliaje de argint, turmaline (pietre
semiprețioase), ornamente din sau placate
cu metale prețioase sau semiprețioase sau
pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din metal (metale prețioase), obiecte
de artă din metale prețioase, portchei fantezie
din metale prețioase, plăcuțe de identificare
din metal prețios, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, trofee confecționate
din metale prețioase, monede de colecție,
mătănii, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
lingou de aur, gablonțuri din bronz, monede,
monede comemorative, aliaje de iridiu, aliaje de
osmiu, aliaje de paladiu, aliaje de rodiu, aliaje
de ruteniu, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări de identificare
(bijuterii), bănuți de aramă, cupe pentru premii
din metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, cutii din metale prețioase,
discuri ceramice utilizate ca jetoane valorice,
ace de cravată, ace de rever (bijuterii), agat ca
bijuterie, agrafe de cravată, amulete, talismane
pentru coliere, tiare, verighete, perle (bijuterie),
podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii) din
metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale

prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, inele de
logodnă, imitații de bijuterii ornamentale, geme,
imitații de bijuterii, fire din metale prețioase
(bijuterii), clipsuri pentru urechi, coliere plastron,
cruciulițe (bijuterii), diademe, cercei, caboșoane,
butoni din metale prețioase, cutii pentru butoni
de manșete decorativi, butoni de cămașă, broșe
(bijuterie), brelocuri, brățări (bijuterii), carcase de
ceasuri de mână, carcase pentru ceasornice și
ceasuri de mână, suporturi pentru ceasornice,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, suporturi pentru
inele din metale prețioase, cutii muzicale pentru
bijuterii, cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme
de cronometrare pentru sport, mecanisme
de ceasornice și ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de ceas, piese
de mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri, curele
de ceas, cronografe (ceasuri), cronografe, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), amulete
pentru inele de chei, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, lanțuri pentru chei, inele pentru chei,
portchei decorative, portchei din imitație de piele
cu inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, instrumente pentru
masurarea timpului, accesorii pentru ceasuri,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie cu pietre prețioase, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, brățări, bijuterii din
metale prețioase, butoni de manșetă, crucifixe ca
bijuterii, perle (bijuterii).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
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terți, administrarea magazinelor, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență în administrarea întreprinderilor
industriale
și
comerciale,
asistență
în
afaceri, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență
în
domeniul
administrării
și
planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență managerială pentru
organizațiile industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență în
materie de management, asistență în materie de
management privind afacerile, asistență privind
planificarea comercială, asistență în conducerea
afacerilor, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, date referitoare
la afaceri, determinare a costurilor ciclului
de viață în scopuri comerciale, servicii
oferite de experți în domeniul eficienței
activității comerciale, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență în afaceri, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, informații
despre metode de vânzare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere

în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management în procesele de afaceri, întocmire
de
rapoarte
economice,
managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul întreprinderii (pentru terți),
managementul
proiectelor
de
afaceri,
managementul
proiectelor
de
afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții,
managementul
societății
(pentru
terți), managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere de
contracte de publicitate pentru terti, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terti, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, pregătire de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
realizarea de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, reorganizare a
proceselor de afaceri, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de consultanță și
de management al afacerilor, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză în
materie de eficiența afacerilor, servicii de
funcții administrative, servicii de gestionare a
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afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de recepție pentru vizitatori (funcții de
birou), servicii de specialitate privind eficiența
în afaceri, servicii de strategie în afaceri,
servicii on-line de colaborări de afaceri în
rețea, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind planificarea afacerilor,
supervizarea administrării afacerilor, supervizare
de afaceri, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, furnizarea de informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea

acestora cu articole de birou, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de import, servicii de
achiziții, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
în contul terților, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de intermediere în achiziții, vânzare prin licitație
publică, publicitate online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
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produse și servicii ale terților, administrare
în materie de activități de marketing, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de ghiduri publicitare online cu
funcție de căutare, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizare de servicii publicitare, informații de
marketing, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de referință, întocmire de
planuri de marketing, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, marketing financiar, marketing
folosind influenceri, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing prin
telefon, marketing promoțional, marketing
utilizând factori de influență, distribuirea
de esantioane de produse, optimizarea
motoarelor de căutare, (organizarea de)
trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, optimizarea motoarelor de căutare

pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
pregătire de anunțuri publicitare, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de liste de adrese poștale
pentru servicii de publicitate directă prin
poștă (cu excepția comercializării), pregătire de
publicații publicitare, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de produse prin influeceri,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
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în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate on-line întro rețea informatizată, publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de broșuri publicitare, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de identitate
corporativă, servicii de lansare de produse,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de merchandising, servicii de poziționare
a mărcilor, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate,
servicii de publicitate de exterior, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate
prin intermediul unei baze de date, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu

privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru bijuterii, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, servicii de publicitate și
marketing, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze de
date, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, servicii publicitare și de promovare,
studii de marketing, testare de marcă,
redactare de texte publicitare, coordonare
de evenimente comerciale, coordonare de
expoziții în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de demonstrații în scopuri publicitare, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expuneri în
scop de afaceri, organizare de parade de
modă în scopuri comerciale, organizare de
prezentări comerciale, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale și
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expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare și coordonare de expoziții de artă în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și realizare de târguri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), prezentări de modă în scopuri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, promovare și realizare de expoziții
comerciale, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, realizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
realizarea de evenimente comerciale, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de relații cu publicul, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, consultanță privind relațiile cu
publicul, realizare de studii în domeniul relațiilor
publice, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de relaţii media, studii de relații
cu publicul, decorarea vitrinelor, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
publicitare, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții
prin intermediul televiziunii și la domiciliu,
prezentare de produse, prezentare de produse
în scop publicitar, prezentare de produse în
scopuri promoționale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, servicii de amenajare și decorare

de vitrine, servicii de expunere comercială de
mărfuri, administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare a
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, administrare a programelor de vânzări
și de stimulente promoționale, administrare de
programe cu premii de fidelitate, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți,
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, organizare și administrare
de programe de fidelitate pentru clienți,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, organizare,
exploatare și monitorizare a programului
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, servicii de club de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/
sau publicitare, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de programe de loializare.
───────
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clase:
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9. Suporturi media înregistrate şi descărcabile,

software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, aplicații software inregistrate sau
descarcabile, aplicații mobile, inregistrate sau
descarcabile.
35. Furnizarea de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizarea de informații și
asistență comerciale pentru consumatori,
stabilirea unui abonament la un pachet
media de informații pentru terti, realizare de
abonamente la pachete de informații, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de rapoarte privind
informațiile contabile, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
obținerea de informații comerciale, colectare de
informații comerciale, compilare de informații
comerciale, colectarea de informații de afaceri,
colectarea de informații pentru afaceri, compilare
de informații despre societăți, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, servicii de
informații statistice în afaceri, furnizare de
informații statistice de afaceri, compilare de
informații în registre computerizate, ținere a unui
registru cu informații, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, elaborare
de informații statistice în domeniul afacerilor,
actualizare și administrare de informații în
registre, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, compilare și
sistematizare a informațiilor utilizate în transmisii
electronice, compilarea și sistematizarea de
informații în baze de date computerizate,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, obținerea de
informații în domeniul afacerilor, referitoare la
statutul societăților, culegere și sistematizare de
informații în baze de date informatice, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță profesională,
investigații sau informații în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul

afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
informații comerciale, informații pentru afaceri,
agenții de informații comerciale, informații și
investigații comerciale, servicii de informații
comerciale, furnizarea de informații comerciale,
furnizare de informații comerciale, difuzare
de informații comerciale, analiza informațiilor
de afaceri, furnizare de informații privind
afacerile, furnizare de informații de afaceri,
furnizarea de informații comerciale asistate de
calculator, difuzare de informații de afaceri,
furnizare de informații comerciale (afaceri),
servicii de informații comerciale computerizate,
furnizare de informații comerciale computerizate,
informații în materie de afaceri, cercetare de
informații de afaceri, căutări privind informațiile
despre companie, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii de furnizare de
informații comerciale, furnizare de informații
privind managementul afacerilor, compilare
și furnizare de informații statistice și de
informații privind prețurile comerciale, furnizare
de informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații cu caracter comercial, furnizare de
informații privind schimburile comerciale, servicii
de informații comerciale, prin internet, studii
de cercetare privind informațiile comerciale,
furnizare de informații despre studii de
piață, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, furnizare de
informații comerciale și de afaceri, servicii
de informații economice în scop comercial,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
colectarea de informații privind studiile de
piață, furnizare de informații comerciale despre
societăți comerciale, furnizare de informații cu
privire la întreprinderi și informații cu caracter
comercial prin rețele informatice globale, servicii
de informații de piață privind rapoartele
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații computerizate referitoare
la registre comerciale, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, furnizare
de informații cu privire la prelucrarea de
date, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, pregătire și compilare de
rapoarte și informații de afaceri și comerciale,
servicii de informații comerciale furnizate prin
accesul la bază de date computerizată, furnizare
de informații privind activitățile comerciale prin
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intermediul bazelor de date computerizate,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
oferire de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare, servicii
oferite de birouri de credit, evaluare financiară,
servicii de evaluare, evaluare financiară și
rapoarte de credit, servicii de informare privind
evaluarea financiară a întreprinderii, evaluarea
datelor ale birourilor de credit, evaluare a
solvabilității companiilor și a persoanelor fizice,
servicii financiare de credit scoring, servicii
de creditare, recuperarea creanțelor, finanțare
de creanțe, reclamarea creanțelor neîncasate,
organizare de recuperare de creanțe, agenții
de colectare de creanțe, colectarea creanțelor
la nivel național, agenții de încasare a
creanțelor, agenții de recuperare a creanțelor,
servicii de recuperare a creanțelor, achiziție
și transfer de creanțe monetare, servicii ale
agențiilor pentru recuperarea creanțelor, servicii
electronice de colectare a creanțelor, servicii
juridice computerizate de colectare de creanțe,
servicii de agenții de recuperare de creanțe,
agenții de colectare și recuperare a creanțelor,
agenții de recuperare și de colectare a
creanțelor, consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe.
───────
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 04275
21/06/2022
CARL REH WINERY SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR.47, SECTOR
2, BUCURESTI, 021452, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR.115,
BL.15, SC.A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

STIL DE OPRIŞOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice care conţin fructe, vinuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04276
21/06/2022
RADICAL IT SRL, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR.111 A, CAMERA
2, BLOC G, SCARA 3, ETAJ 1,
AP.8, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

RADICAL IT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe siteurile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor web, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web,
servicii de programare a calculatoarelor pentru
prelucrare de date, servicii de inginerie software
pentru prelucrarea datelor
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04277
21/06/2022
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV
SPORT STAR BUZĂU, BLD.
UNIRII, BL.136, SC.A, ET.2,
AP.10, JUDETUL BUZAU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR.5, BL.909, TR.1,
ET.3, AP.11, CAM.3, JUDETUL IASI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

A.C.S. SPORT STAR BUZĂU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.01.08;
21.03.01; 01.01.02; 26.11.05
(591) Culori revendicate:negru (Hex
#121212), rosu (Hex #9E0B25), auriu
(Hex #C2AD6A), alb (Hex #FFFFFF),
roz (Hex #D11C6B), galben (Hex
#D5C77C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia

de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
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negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovare de competiții și evenimente

sportive, servicii de agenție pentru promovarea
personalităților sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive, managementul afacerilor sportivilor,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), servicii de management
pentru sportivi de performanță, management de
afaceri cu privire la cluburi sportive, administrare
a afacerilor pentru sportivi profesioniști.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, efectuarea
antrenamentelor, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere
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de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii de
reporteri de ştiri, şcoli, grădiniţe, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole în scopuri de divertisment,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de
fitness), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de facilităţi pentru
stadioane, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte altele decât cele publicitare ,
organizarea de competiții de sporturi electronice,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), transfer de cunoștințe de afaceri
și know-how (training), servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,

cercetare în domeniul educațional, organizarea
de evenimente de divertisment, organizarea
și desfășurarea de evenimente sportive,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
prezentarea de expoziții muzeale, producere de
podcasturi, organizare de competiții de fotbal,
producție de filme legate de fotbal, organizarea
de cantonamente de fotbal, organizarea de
cursuri de fotbal, organizarea de meciuri
de fotbal, servicii de academie de fotbal,
divertisment de tipul meciurilor de fotbal,
organizare de evenimente sportive în domeniul
fotbalului, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de fotbal, organizare de evenimente de
fotbal, servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, organizare și coordonare de
programe de antrenamente pentru fotbal,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
închiriere de terenuri de fotbal.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04279
21/06/2022
SOMPRODUCT SRL,
STR VICTORIEI 73, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430122, MARAMUREȘ, ROMANIA

BATHZONE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 01.15.15; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #B4CCEB)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Duze anti-stropire pentru robinete, corpuri
de iluminat pentru plafoane, aplici, aplici pentru
baie, aplici pentru oglinzi, candelabre, căzi de
baie, încălzitoare pentru băi, cabine de duş,
duşuri, chiuvete, băi spa (căzi), robinete* /
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robineţi, vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete (closete cu apă) / closete cu apă, pisoare
ca obiecte sanitare, "lavoare pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare) /
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare)".
20. Cufere de depozitare, nemetalice / lăzi,
nemetalice, cos de rufe, cos pentru rufe, mască
de chiuvetă (mobilier), set masca cu lavoar, set
masca si lavoar, cutii din lemn sau plastic, cutie
pentru depozitare medicamente, cosuri pentru
depozitare, dulapuri, mobilă, set mobilier pentru
baie, dulap baie inalt, dulap baie suspendat,
dulap pentru baie suspendat, dulap baie cu
usa, dulap baie cu sertar, dulap baie cu usa
si sertar, dulap baie cu vitrina, dulap baie
inalt cu vitrina, dulap baie cu rafturi, dulap
baie suspendat cu rafturi, dulap baie cu usi si
etajera, "elemente despărţitoare din lemn pentru
mobilă / elemente, despărţitoare din lemn pentru
mobilă", rafturi de mobilă, raft pentru baie, raft
pentru baie suspendat, raft de baie, raft de
baie cu sertar, raft de baie cu cosuri, etajera
pentru baie, etajera suspendanta, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi baie, oglinda
baie cu etajera, oglinzi suspendate, oglinzi
cu iluminare led si touch senzor, oglinzi cu
iluminare led, oglinzi cu touch senzor, oglinda
pentru baie cu led, oglinda cu prindere pe usa,
covoraşe detaşabile pentru chiuvete, dulapuri
pentru medicamente, rafturi (mobilă), banchete,
rafturi pentru depozitare, unităţi de rafturi,
scaune de duş, cărucioare (mobilă), suporturi
pentru lavoare (mobilă), scăunele pentru băi,
organizatoare pentru sertare, organizatoare de
dulap suspendate, covoroase pentru baie, raft
cu cosuri, suport cu etajere, suport pentru
prosoape, suport de usa pentru prosoape, suport
accesorii baie, etajera cu cos de rufe, scaun
pliabil pentru dus, inaltatoare pentru baie, treapta
pentru baie, organizatori accesorii pentru baie,
organizator suspendat
21. Suporturi pentru uscarea rufelor, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, uscătoare de rufe rotative, cutii de
săpun, dozatoare de săpun, savoniere / vase
pentru săpun, suporturi pentru bureţi, perii de
toaletă, truse de voiaj / genţi de cosmetice
dotate, dozatoare pentru hârtia de toaletă /
igienică, bureţi pentru baie, ustensile pentru
toaletă, set accesorii pentru baie, sapuniera,
suport pentru periute de dinti, pahar pentru
periute de dinti, perie de toaleta cu suport,

perna de baie pentru cada, "suport colt pentru
perdea dus, suport telescopic pentru perdea
dus, inele perdea dus", "set carlige pentru
perete, cuier pentru calorifer baie" cosuri pentru
depozitare, suporturi pentru hârtia de toaletă /
igienică, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi,
electrice, bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, flacoane inteligente pentru medicamente,
comercializate fără conținut, containere de gunoi
cu deschidere și închidere automată,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, coşuri pentru
uz casnic, cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, găleţi realizate din împletituri,
găleţi realizate din împletituri, "difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate,
electrice
sau
neelectrice",
coşuri pentru scutece folosite, întinzătoare
pentru îmbrăcăminte / întinzătoare pentru
îmbrăcăminte, pahare din hârtie sau plastic,
aparate de odorizare de uz personal, cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, aparate pentru
îndepărtarea scamelor, electrice sau neelectrice,
dopuri cu picurător, perii pentru frecat.
24. Textile
pentru
baie,
exceptând
îmbrăcăminte, mănuşi de baie, draperii din
material textil sau plastic, prosoape de faţă din
material textil, prosoape de baie, prosoape de
corp, set prosoape, perdele de duş din material
textil sau plastic, perdele dus antimucegai,
prosoape din material textil, prosop tip turban,
huse din pânză formate pentru capacul de
toaletă.
25. Sandale de baie, papuci de baie, papuci spa,
halate de baie, căşti de baie, capoate, căşti de
duş, bonete
27. Covoraşe de baie, covorase pentru baie,
covoare / carpete, invelitori de pardoseală,
covoare antiderapante.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04280
21/06/2022
ANDREEA GABRIELA BARBU,
STRADA PARCULUI 20, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

Boboc

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Picturi, picturi artistice, reproduceri de

picturi, picturi și lucrări caligrafice, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice.
31. Flori tăiate, flori, flori uscate, flori conservate,
buchete din flori naturale, buchete de flori
uscate, decorațiuni florale (naturale), decorațiuni
florale (proaspete), decorații florale (uscate),
aranjamente florale uscate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04282
21/06/2022
SUMMER & WINTER ADVENTURE
SRL, BD.G-RAL GRIGORE
BALAN, NR.42, SC.B, AP.42, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
420016, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

M 2022 04281
21/06/2022
CULT MARKET RESEARCH SRL,
STR. GRIGORE MOISIL NR.8,
BL.9, SC.D, ET.9, AP. 214,CAMERA
2, SECTOR 2 , BUCURESTI,
023795, ROMANIA

C cultio
(531)

Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
───────

SUMMER & WINTER PELLETS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
pelete din fibră comprimată fabricate din plante
de cultură, folosite drept combustibil, uleiuri
şi grăsimi industriale, lubrifianți, compoziții
pentru controlul prafului, combustibili ,inclusiv
benzină pentru motoare, combustibili pentru
iluminat, înlocuitori de carburanţi, în special,
carburanți, din următoarele materiale: materiale
plastic reciclat, hârtie, lemn, șlam rezidual,
fibre vegetale prelucrate, material de încălzit
din materii prime regenerabile vegetale,
constând din aşchii vegetale, coajă vegetală,
fibre vegetale, aşchii de lemn, deşeuri
de lemn sau material compozit din lemn,
combustibili din lemn, lemn pentru foc,
brichete (combustibil), lemn sub formă de
brichete (combustibil), cărbune, aşchii de
lemn, sub formă de combustibil, aprinzător
de lemn, carburanți, în special, brichetă,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/06/2022

paleti de lemn, sub formă de combustibili,
peleţi vegetali (combustibil), biocombustibili
condiţionaţi, combustibili din lemn condiţionaţi,
combustibili naturali condiţionaţi, lumânări și
fitiluri pentru iluminat.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 04284
21/06/2022
ALKALOID AD SKOPJE,
BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FOKLEROS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice destinate
utilizării în oncologie
───────

M 2022 04285
21/06/2022
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT
SRL, BD. BARBU VACARESCU,
NR. 201, ET. 8, 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA
LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BD.
MIRCEA VODA, NR. 24, ET. 4,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030662,
ROMANIA

BRASSO RESIDENCE
by Prime Kapital
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 07.03.11; 26.11.02;
26.03.01
(591) Culori revendicate:maro (HEX
#8D734A, #6F6751), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, inchirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere,
servicii
privind
managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenție
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de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare,
distribuirea
de
eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru coworking, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentu terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciillor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzarilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a
diverși specialiști cu clienți, desfășurarea de
evenimente comerciale.
36. Servicii
ale
birourilor
de
cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,

împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de
curatenie), închirierea maşinilor de spălat
vesela, dezinfectare curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
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susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
oferite de şcoli de grădiniţă, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de decoruri pentru scenă, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de competiții de sporturi electronice, transfer
de cunoștințe de afaceri și know-how (training),
închiriere de dispozitive pentru citirea de
cărți electronice, organizarea de evenimente
de divertisment, organizarea și desfășurarea
de evenimente sportive, educație muzicală,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
organizarea de jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04286
21/06/2022
KARTELL FORNO GROUP SRL,
SAT DANGU MARE, NR. 56A, JUD.
CLUJ, COM. CAPUSU MARE,
CLUJ, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

KRUSTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, furnizarea de facilităţi pentru
camping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 04287
21/06/2022
SANDWICH ALA BUN SRL,
SAT BRADULET, NR. 86B, JUD.
ARGEŞ, COM. BRADULET,
ARGEȘ, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

ALA BUN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mezeluri, produse din carne.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04288
21/06/2022
LITHOKRAFT ROMANIA SRL,
STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Lithokraft Uree 50

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate:
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
35. Publicitate, managementul organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale: servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare: servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura și silvicultură.

M 2022 04289
21/06/2022
LITHOKRAFT ROMANIA SRL,
STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Lithokraft Bor 05

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale: adezivi pentru
utilizare în industrie: chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04290
21/06/2022
LITHOKRAFT ROMANIA SRL,
STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Lithokraft Amino 25

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale: adezivi pentru
utilizare în industrie: chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.

35. Publicitate, managementul, organizarea și

administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare: servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura și silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04291
21/06/2022
LITHOKRAFT ROMANIA SRL,
STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP.12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Lithokraft Standard

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale: adezivi pentru
utilizare în industrie: chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare: servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.
───────

Erată

Referitor la cererea de marcă având număr de depozit M 2022 02778/
18.04.2022 publicată în 26.04.2022, denumirea corectă a mărcii este Pearl
Dent.

Erată

Referitor la cererea de marcă având număr de depozit M 2022 03834/
31.05.2022 publicată în 07.06.2022, reproducerea grafica a fost eronat
publicata corect fiind:

