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Cereri Mărci publicate în 01/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00757 22/02/2023 BAUMAN GRUP SRL BAUMAN GRUP

2 M 2023 01625 22/02/2023 SILVIU PRIGOANA SALSERV

3 M 2023 01626 22/02/2023 GEORGETA CARMEN ŞERBAN CARMEN ŞERBAN

4 M 2023 01627 22/02/2023 SILVIU PRIGOANA ECOSISTEM

5 M 2023 01628 22/02/2023 NUSCO IMOBILIARA SA NUSCO

6 M 2023 01629 22/02/2023 SECRET ROOM TEAM SRL SECRET ROOM

7 M 2023 01631 22/02/2023 DICTAMED DISTRIBUTION SRL DictaMed

8 M 2023 01632 22/02/2023 DICTAMED DISTRIBUTION SRL DictaLex

9 M 2023 01633 22/02/2023 SC SOLAREX IMPEX SRL KONVEKT

10 M 2023 01634 22/02/2023 DICTAMED DISTRIBUTION SRL DictaVers

11 M 2023 01636 22/02/2023 BASIC WAY SRL Life tour

12 M 2023 01638 22/02/2023 SC ICONTA24 SHAREPOINT
ACCOUNTING SRL

iConta24

13 M 2023 01639 22/02/2023 NICOLE FURMAN MĂMĂLIGĂ TREI CULORI

14 M 2023 01640 22/02/2023 ION NICOLAE Brazilian COFFEE

15 M 2023 01641 22/02/2023 ELENA-NICOLETA
HĂBĂȘESCU

INSIGHT THERAPY

16 M 2023 01642 22/02/2023 MIHAIL BARSAN Capri RESTAURANT

17 M 2023 01643 22/02/2023 LUSH GARDEN S.R.L. Foret D'or EVENTS

18 M 2023 01645 22/02/2023 ANDRADA NISTORICA Academia de dans pentru seniori

19 M 2023 01646 22/02/2023 ALINA MADALINA BAZDAGA kreativA Handmade with passion

20 M 2023 01647 22/02/2023 OVION COMSERV SRL OVION COMSERV

21 M 2023 01648 22/02/2023 AUREL-CATALIN HIDISAN
CRISTIAN CATINEAN
OSCAR GOVERNATORI

piadina fresco.urbano

22 M 2023 01649 22/02/2023 CRISTIAN-IONUŢ TUDORACHE neo days

23 M 2023 01651 22/02/2023 VARIANT AGRO SRL INDUSTRY

24 M 2023 01652 22/02/2023 STATUIA CAVALERULUI SRL GAȘCA VECHE

25 M 2023 01653 22/02/2023 NELI - ALEXANDRA SÎLA
LILIANA - LOREDANA SÎLA

KINESIS

26 M 2023 01654 22/02/2023 MULTISORT CONCEPT SRL FABRICA DE FERICIRE
marabou BY IRINA HRIAPCĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2023 01655 22/02/2023 MONKEY TALE SRL ICONIC MEN

28 M 2023 01656 22/02/2023 PANFIL CONSULT SRL Coffeeast Festival

29 M 2023 01657 22/02/2023 MARIAN NICULAE PAUNAȘII CODRILOR

30 M 2023 01658 22/02/2023 GEO-STING SRL geo-sting

31 M 2023 01659 22/02/2023 MY NJOY STORE SRL Njoy Store

32 M 2023 01660 22/02/2023 GEO-STING SRL GEO STING

33 M 2023 01661 22/02/2023 SC EVANCO EMC SRL Ana Maria C NAILS ART
BEAUTY

34 M 2023 01662 22/02/2023 NASHUAN AL HAJOUAN B Bilionette

35 M 2023 01663 22/02/2023 PANFIL CONSULT SRL Neocoffee Festival

36 M 2023 01664 22/02/2023 DANTE INTERNATIONAL SA tazz TOUR

37 M 2023 01666 22/02/2023 LEXINGTON HOUSE
LEXINGTON CORPORATE
SERVICES

LEXINGTON simply professional

38 M 2023 01667 22/02/2023 PANFIL CONSULT SRL GREATEAST CUP

39 M 2023 01671 22/02/2023 SUGAR SMILE S.R.L. CATRIDENT

40 M 2023 01672 22/02/2023 SOCIAL IT S.R.L. Digital Edu

41 M 2023 01673 22/02/2023 FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.
FRAHER RETAIL S.R.L.
FRAHER S.R.L.

FRAHER mereu un partener

42 M 2023 01674 22/02/2023 B 3 MEDIA INTERNATIONAL
S.R.L.

FORMATIA MAHALAUA VECHE

43 M 2023 01675 22/02/2023 B3 MEDIA INTERNATIONAL
S.R.L.

FORMATIA LAUTARIA VECHE

44 M 2023 01677 22/02/2023 BURLEA GEORGETA ZILELE PEDIATRIEI IESENE
MARIN BURLEA
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(210) M 2023 00757
(151) 22/02/2023
(732) BAUMAN GRUP SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE 106, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050727, ROMANIA

(540)

BAUMAN GRUP

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (hex
#FA7C04), gri (hex #495E6F)

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

35. Servicii oferite de un magazin, servicii de
comerț online pentru materiale de construcții,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor.
37. Servicii pentru constructie si reparatie de
acoperişuri.

───────

(210) M 2023 01625
(151) 22/02/2023
(732) SILVIU PRIGOANA, STR.

LABIRINT, NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030706, ROMANIA

(540)
SALSERV

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

37. Servicii de curatenie de cai publice, servicii
de deszapezire.
39. Transport si depozitarea deseurilor
menajere si stradale, colectare deseuri
menajere, colectare deseuri stradale.
40. Recuperarea deseurilor reciclabile.

───────

(210) M 2023 01626
(151) 22/02/2023
(732) GEORGETA CARMEN ŞERBAN,

ALEEA POARTA SĂRUTULUI, NR.
2. BL. 1, SC. 1, AP. 4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CARMEN ŞERBAN

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

37. Consultanţă în construcţii, servicii de
construcţii.

───────

(210) M 2023 01627
(151) 22/02/2023
(732) SILVIU PRIGOANA, STR.

LABIRINT, NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030706, ROMANIA

(540)
ECOSISTEM

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

37. Servicii de curatenie de cai publice,
servicii de deszapezire, servicii de salubritate
(curăţenie).
39. Transport si depozitarea deseurilor
menajere, colectarea deseurilor menajere,
colectarea deseurilor stradale.
40. Tratament de materiale, reciclarea
deseurilor, procesarea deseurilor prin
compostare, tratament preliminar al tuturor
deseurilor, recuperarea deşeurilor reciclabile.

───────
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(210) M 2023 01628
(151) 22/02/2023
(732) NUSCO IMOBILIARA SA, CALEA

FLOREASCA, NR. 131-133, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014456,
ROMANIA

(540)
NUSCO

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

35. Marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar.
36. Afaceri imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, investiții imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2023 01629
(151) 22/02/2023
(732) SECRET ROOM TEAM SRL, STR.

BANUL ANTONACHE, NR. 69,
SC. A, ET. 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SECRET ROOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 14.05.21

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, cluburi de noapte,
organizare de activități de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole vizuale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, planificarea
de petreceri [divertisment], planificarea de
petreceri, planificare și coordonare de petreceri
[divertisment], organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, planificarea de spectacole, educație,
divertisment și sport, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale.

───────

(210) M 2023 01631
(151) 22/02/2023
(732) DICTAMED DISTRIBUTION SRL,

STR. BAIA MARE, NR. 8, BL. 7A1,
SC. 1, ET. 9, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DictaMed

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în scopuri
ştiinţifice sau de cercetare, echipamente
audiovizuale şi informatice, aparate şi
instrumente de cercetare ştiinţifică în
laboratoare, camere video, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe
de calculator,descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile
folosite pentru uz medical, stiintific si de
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cercetare, camere obscure (fotografie), aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, fişiere de imagini descărcabile,
publicaţii electronice, descărcabile, căști
pentru comunicare la distanță, dispozitive de
intercomunicare, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), 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, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, lucrări de
birou, de exemplu, servicii de programare
și memento pentru întalniri, căutare de
date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice, auditul afacerilor, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, audit financiar, servicii de
fotocopiere, optimizarea traficului site-urilor web.
41. Servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizare de
imagini online, nedescărcabile.

44. Servicii de telemedicină, servicii de
imagistică medicală, imagistică cu raze x de uz
medical.

───────

(210) M 2023 01632
(151) 22/02/2023
(732) DICTAMED DISTRIBUTION SRL,

STR. BAIA MARE, NR. 8, BL. 7A1,
SC. 1, ET. 9, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
DictaLex

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în scopuri
ştiinţifice sau de cercetare, echipamente
audiovizuale şi informatice, aparate şi
instrumente de cercetare ştiinţifică în
laboratoare, camere video, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe
de calculator,descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile
folosite pentru uz medical, stiintific si de
cercetare, camere obscure (fotografie), aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, fişiere de imagini descărcabile,
publicaţii electronice, descărcabile, căști
pentru comunicare la distanță, dispozitive de
intercomunicare, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), 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, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
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datelor matematice sau statistice, lucrări de
birou, de exemplu, servicii de programare
și memento pentru întalniri, căutare de
date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice, auditul afacerilor, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, audit financiar, servicii de
fotocopiere, optimizarea traficului site-urilor web.
41. Servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizare de
imagini online, nedescărcabile.
44. Servicii de telemedicină, servicii de
imagistică medicală, imagistică cu raze x de uz
medical.

───────

(210) M 2023 01633
(151) 22/02/2023
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)
KONVEKT

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

5. Produse pesticide, insecticide, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2023 01634
(151) 22/02/2023
(732) DICTAMED DISTRIBUTION SRL,

STR. BAIA MARE NR. 8, BL. 7A1,
SCARA 1, ET. 9, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DictaVers

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în scopuri
ştiinţifice sau de cercetare, echipamente
audiovizuale şi informatice, aparate şi
instrumente de cercetare ştiinţifică în
laboratoare, camere video, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe
de calculator,descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile
folosite pentru uz medical, stiintific si de
cercetare, camere obscure (fotografie), aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, fişiere de imagini descărcabile,
publicaţii electronice, descărcabile, căști
pentru comunicare la distanță, dispozitive de
intercomunicare, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), 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, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, lucrări de
birou, de exemplu, servicii de programare
și memento pentru întalniri, căutare de
date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice, auditul afacerilor, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
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organizarea şi managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, audit financiar, servicii de
fotocopiere, optimizarea traficului site-urilor web.
41. Servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizare de
imagini online, nedescărcabile.
44. Servicii de telemedicină, servicii de
imagistică medicală, imagistică cu raze x de uz
medical.

───────

(210) M 2023 01636
(151) 22/02/2023
(732) BASIC WAY SRL, STRADA

ȘTEFAN CEL MARE, NR. 37,
PARTER, BL. E 2, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, 720045,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Life tour

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (hex #c63d96),
turcoaz (hex #32bcad)

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

39. Servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu transportul,
agenți pentru organizarea de călătorii, agenții
de rezervare a călătoriilor, consultanță
pentru planificarea de itinerarii, consultanță
profesională privind transportul, consultanță în
domeniul călătoriilor de afaceri, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul călătoriilor, oferită de call center-uri și
de hotline-uri, consultanță în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call center-uri și de
hotline-uri, consultanță în domeniul transportului
aerian, consultanță în legătură cu călătoriile,
curtaj de navlu, curtaj de transport, curtaj
maritim, furnizare computerizată de informații
de călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
cu privire la călătorii și transport, prin mijloace
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electronice, furnizare de informații cu privire
la orarele de zbor, furnizare de informații
cu privire la servicii de închiriere de mașini,
furnizare de informații de călătorie, furnizare de
informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații de navigare în domeniul aviatic,
furnizare de informații despre curtaj maritim,
furnizare de informații despre călătorii, în
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații despre brokeraj de mărfuri, furnizare
de informații despre transport și călătorii,
furnizare de informații despre zboruri, furnizare
de informații despre închirierea de scaune cu
rotile, furnizare de informații despre închirierea
de spații de depozitare, furnizare de informații
de călătorie prin intermediul calculatorului,
furnizare de informații despre călătorii cu
avionul, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre servicii de mutare, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare
de informații despre servicii de închiriere de
biciclete, furnizare de informații despre servicii
de șoferi, furnizare de informații despre transport
cu mașina, furnizare de informații despre
transport și călătorii, prin aparate și dispozitive
pentru telecomunicații mobile, furnizare de
informații online despre călătorii, furnizare de
informații în legătură cu servicii de închiriere
de aeronave, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind itinerariile pentru automobile, furnizare
de informații privind plecările și sosirile de
curse aeriene, furnizare de informații privind
porturile, furnizare de informații privind porturile
de iahturi, furnizare de informații privind
tarifele, furnizare de informații privind tarifele
de transport, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, furnizare de informații
referitoare la transportul rutier, furnizare de
informații referitoare la ancorare, furnizare
de informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, furnizare
de informații referitoare la coduri poștale,
furnizare de informații referitoare la condițiile
rutiere, furnizare de informații referitoare la

decolarea aeronavelor, furnizare de informații
referitoare la sosirile aeronavelor, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri
prin aplicații mobile, furnizare de informații
rutiere și de trafic, furnizarea de informații
despre călătorii, furnizarea de informații privind
aspecte legate de călătorii, informații de
călătorie, informații privind călătoriile despre
întârzieri datorate condițiilor meteo, informații
în domeniul traficului, informații în domeniul
transportului, informații privind transportul, curtaj
de navlu, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare
și rezervare de călătorii pentru pachete de
vacanță, organizare și rezervare de excursii,
organizare și rezervare de excursii de o zi,
organizare și rezervare de excursii și de tururi
de oraș, organizare și rezervare de tururi de
oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare computerizată a distribuirii
în materie de transporturi, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
prestare de servicii de informații de aeroport
privind aviația, realizarea formalităților privind
biletele de avion, de croazieră și de tren,
rezervare de bilete de avion, rezervare de
bilete de călătorie, rezervare de bilete de tren,
rezervare de bilete de vapor, rezervare de
cușete pentru călătorii, rezervare de călătorii și
tururi de vacanță, rezervare de locuri (pentru
călătorii), rezervare de locuri de călătorie,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de locuri pentru călătorii (transporturi),
rezervare de locuri pentru călătorii cu autocarul,
rezervare de locuri pentru călătorii cu avionul,
rezervare de locuri pentru călătorii cu trenul,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
rezervare de transport cu autocarul, rezervare
de transport cu feribotul, rezervare de transport
pe calea ferată, rezervare de transport prin
rețele globale de calculatoare, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport),
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, rezervări de bilete pentru călătorii,
rezervări de bilete pentru călătorii cu trenul,
rezervări de bilete pentru transport aerian,
rezervări de locuri pentru diverse forme de
transport, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, servicii ale agențiilor pentru organizarea
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de croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor, servicii computerizate
de informații privind transportul, servicii
computerizate de rezervări pentru călătorii,
servicii computerizate de rezervări pentru
transportul pasagerilor, servicii consultative
privind urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi), servicii de agenție
de transport pentru organizarea transportului
de bunuri, servicii de agenție de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii
de agentie pentru organizarea transportului de
marfuri, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii
de consiliere privind demenajările, servicii de
consiliere privind distribuirea de produse, servicii
de consiliere privind transportul, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier, servicii
de consultanță în domeniul navigației, servicii
de consultanță în domeniul transportului, servicii
de consultanță și informații pentru călătorii,
servicii de emitere de bilete pentru călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare
la călătorii, servicii de informare computerizată
privind transporturile, servicii de informare
cu privire la congestionarea traficului, servicii
de informare cu privire la trafic, servicii de
informare referitoare la metode de transport,
servicii de informare referitoare la orarele de
transport, servicii de informare referitoare la
viteza traficului, servicii de informații privind
călătoriile, servicii de informații privind starea
drumurilor, servicii de informații privind traficul,
servicii de informații referitoare la transportul
securizat, servicii de informații turistice, servicii
de planificare de călătorii, servicii de rezervare
a biletelor de avion, servicii de rezervare
de bilete de avion, servicii de rezervare de
bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
de croaziere, servicii de rezervare de locuri
(călătorii), servicii de rezervare de locuri pentru
călători, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de transporturi,
servicii de rezervare oferite de agenții de
închirieri de mașini, servicii de rezervare
oferite de agenții pentru călătorii, servicii de
rezervare oferite de agenții pentru călătorii cu

avionul, servicii de rezervare pentru transportul
cu autobuzul, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii, servicii de rezervare pentru călătorii
cu avionul, servicii de rezervare pentru călătorii
pe uscat, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
servicii de rezervare pentru transport cu barca,
servicii de rezervare pentru transport pe cale
aeriană, servicii de rezervare pentru transport
pe cale terestră, servicii de rezervare pentru
închiriere de vehicule, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru furnizarea de informații referitoare
la autotransport, servicii pentru furnizarea de
informații referitoare la transportul feroviar,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, servicii specifice agențiilor de transport
de marfă, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, rezervări pentru transport, servicii de
închiriere în legătură cu vehicule, transporturi
și depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de mașini și aparate pentru ambalare
sau împachetare, închiriere de echipamente gps
pentru navigație, închiriere de drone pentru
fotografiere, închiriere de garaje și de locuri
de parcare, închiriere de locuri de acostare
pentru ambarcațiuni, închiriere de locuri de
parcare și garaje pentru vehicule, închirierea
mijloacelor de transport, brokeraj de aeronave
charter, chartere cu ambarcațiuni, iahturi, bărci
și vehicule maritime, furnizare de informații
despre închirierea de vase, furnizare de vehicule
închiriate, furnizare de vehicule închiriate
pentru transportul de pasageri, împrumut și
închirieri de avioane, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de aeromotoare,
închiriere de ambarcațiuni, închiriere de
autobuze, închiriere de autocare, închiriere de
automobile, închiriere de automobile-caravană,
închiriere de autoturisme alimentate cu hidrogen,
închiriere de autovehicule, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de autovehicule
terestre, închiriere de biciclete electrice,
închiriere de bărci cu motor, închiriere de bărci
cu vele, închiriere de bărci cu vâsle, închiriere
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de cai, închiriere de camioane, închiriere de
canoe, închiriere de componente de vehicule,
închiriere de cărucioare de copii, închiriere de
drezine, închiriere de mașini electrice, închiriere
de mașini, închiriere de mijloace de transport
feroviar, închiriere de mijloace de transport rutier,
închiriere de nave, închiriere de platforme de
ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri de
transport, închiriere de portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, închiriere de remorci, închiriere
de remorci pentru automobile, închiriere de
remorci rutiere, închiriere de roabe, închiriere
de scutere pentru transport, închiriere de
tractoare, închiriere de tramvaie, închiriere de
trolee, închiriere de vagoane de cale ferată,
închiriere de vagoane platformă, închiriere de
vapoare, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule de agrement, închiriere de vehicule
echipate cu nacele, închiriere de vehicule
echipate cu platforme de ridicare, închiriere
de vehicule feroviare, închiriere de vehicule
feroviare folosite la măsurarea profilelor de
șină, închiriere de vehicule feroviare folosite
la reprofilarea profilelor de șină, închiriere de
vehicule pentru marfă, închiriere de vehicule
pentru pasageri, închiriere de vehicule pe
bază de contract, închiriere de vehicule rutiere,
închiriere de vehicule terestre, închirierea
bărcilor, închirierea de aeronave, închirierea de
automobile de curse, închirierea de avioane,
închirierea de camioane, închirierea de fotolii
rulante, închirierea de portbagaje de capotă
pentru vehicule, închirierea de vehicule dotate
cu gps, închirierea pe bază de contract
a vehiculelor pentru transport, închirierea
vehiculelor, închirieri (charter) de mijloace
de transport, închirieri (charter) de vehicule,
închirieri (charter) de vehicule pentru călătorii,
închirieri (charter) de autovehicule, închirieri
(charter) de elicoptere, închirieri (charter)
de iahturi, închirieri (charter) de vehicule
terestre, închirieri de ambarcațiuni, închirieri de
autocisterne, închirieri de automobile, închirieri
de autoturisme sport, închirieri de autovehicule,
închirieri de biciclete, închirieri de bărci, închirieri
de cai pentru transport, închirieri de camioane,
închirieri de camioane în sistem leasing,
închirieri de camioane și remorci, închirieri de
camioane și vehicule, închirieri de căi ferate,
închirieri de mașini, închirieri de motociclete,
închirieri de nave, închirieri de remorci, locație de
vehicule, navlosire (de ambarcațiuni), navlosire
de aeronave, organizare de închirieri auto
incluse în pachetele de vacanță, organizare
de închirieri de vehicule, închirieri de vehicule,
închirieri de vehicule comerciale, închirieri de
vehicule de transport, închirieri de vehicule
motorizate, închirieri de vehicule pe bază de

contract, închirieri de vehicule pentru transport,
închirieri de vehicule terestre, închirieri de
vehicule și aparate de zbor, închirieri de vehicule,
în special de automobile și autocamioane,
organizarea închirierii de vehicule, închirierea de
portbagaje de capotă pentru vehicule, realizarea
formalităților pentru închirierea oricărui mijloc
de transport, realizarea formalităților pentru
închirieri de vehicule, rezervare de mașini
de închiriat, servicii de abonamente auto,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
servicii de închiriere de autovehicule, servicii
de închiriere de autovehicule terestre, servicii
de închiriere de mașini, servicii de închiriere
de remorci rutiere, servicii de închirieri de
automobile, servicii de închirieri de autovehicule,
servicii de închirieri de mașini cu șofer, servicii
de leasing auto, servicii de rezervare pentru
închiriere de automobile, servicii de utilizare
de biciclete la comun, servicii de utilizare în
comun a autoturismelor, transport cu automobile
închiriate, închiriere de vehicule, închiriere
de scaune de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, închiriere de sisteme de navigație,
închiriere de sisteme mecanice de parcare,
închirierea de locuri de parcare, închirieri de
locuri de acostare pentru nave, închirieri de
locuri de parcare în garaj, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, închiriere de garaje, închiriere
de geamantane de voiaj, transport, furnizarea
de date cu privire la metodele de transport,
furnizare de date referitoare la orare, navigație
(poziționare, marcarea traseului și a rutei),
închirieri (charter) de vapoare, închirieri (charter)
de vehicule pentru transport, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, organizare
de transport și călătorii, organizare și furnizare
de transport terestru, maritim și aerian,
organizarea serviciilor de transport, organizarea
serviciilor de transport terestru, maritim și
aerian, organizarea transportului cu feribotul,
organizarea transportului terestru, maritim
și aerian, organizarea transporturilor rutiere,
feroviare, maritime și aeriene de persoane,
organizarea transportării, servicii aeriene de
transport, servicii de rezervare pentru transport
pe cale maritimă, servicii de transfer in aeroport,
servicii de transport, servicii de transport aerian,
servicii de transport aerian, care includ un
program de bonusuri pentru călătorii fideli,
servicii de transport cu automobile, servicii de
transport cu feribotul, servicii de transport cu
mașina, servicii de transport de autovehicule,
servicii de transport feroviar, servicii de transport
în ambarcațiuni cu pânze, servicii de șoferi,
servicii de transport oceanic, servicii de transport
pe calea ferată (charter), servicii de transport



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/02/2023

rutier, servicii de transport rutier de mărfuri,
servicii de tranzit, servicii pentru organizarea
transportului naval, servicii pentru organizarea
transportului pe cale aeriană, servicii pentru
organizarea transportului pe cale feroviară,
servicii pentru organizarea transportului pe cale
rutieră, transport cu elicopterul, transport cu
feribotul, transport cu avioane cu turboreactor,
transport cu mașini blindate, transport cu
vaporul, transport cu vehicule acționate de om,
transport cu vehicule blindate, transport cu
vehicule motorizate pe două roți, transportul
pasagerilor, coordonare de tururi turistice,
coordonarea organizării de călătorii individuale
și de grup, croaziere cu vase de agrement,
croaziere pe vase de agrement, rezervări
pentru călătorii, emitere de bilete de călătorie,
furnizare de nave de croazieră pentru călătorii,
furnizare de transport de pasageri pe apă,
furnizare de transport de pasageri pe cale
aeriană, furnizare de transport de pasageri
pe cale terestră, furnizare de transport rutier
pentru vârstnici, furnizarea de bilete care
permit deținătorilor să călătorească, închiriere
de aparate care emit bilete de călătorie,
însoțirea de călători, organizare de croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, organizare
de călătorii cu avionul, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de călătorii de vacanță,
organizare de călătorii sub forma unui program
de bonificare pentru clienții cardurilor de credit,
organizare de călătorii în străinătate, organizare
de călătorii în străinătate în scopuri culturale,
organizare de călătorii și croaziere, organizare
de excursii cu autocarul, organizare de excursii
și croaziere, organizare de expediții, organizare
de rute turistice, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, organizare
de servicii de însoțire a călătorilor, organizare
de tururi, organizare transportului aerian,
feroviar și maritim de pasageri, organizare și
intermediere de călătorii, organizare și realizare
de vizite turistice, organizarea croazierelor,
organizarea de croaziere, organizarea de
călătorii, organizarea de călătorii cu autobuzul,
organizarea de excursii, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea transportului de pasageri,
organizarea transportului de pasageri cu
elicoptere, organizarea transportului de pasageri
cu trenul, organizarea transportului de pasageri
cu vapoare, organizarea transportului de
pasageri pe mare, organizarea transportului
feroviar de pasageri, organizarea transportului
pasagerilor cu mașina, organizarea transportului
pentru utilizatori comerciali, organizarea
transportului până la și de la hotel, organizări de

circuite turistice, planificarea călătoriilor, prestare
de servicii de transport pentru persoanele în
vârstă sau cu handicap (servicii caritabile),
realizarea formalităților pentru schimbarea în
caz de urgență a biletelor de avion, rezervări
pentru călătorii, rezolvarea formalităților pentru
vize, pașapoarte și documente de călătorie
pentru persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de agenții de voiaj pentru
călătorii cu omnibuzul, servicii de asistență
la sol privind îndrumarea pasagerilor, servicii
de bilete de avion, servicii de check-in ale
liniilor aeriene, servicii de check-in cu prioritate
oferite de cursele aeriene, servicii de check-
in pentru pasageri în regim preferențial, servicii
de check-in pentru transport, servicii de check-
in în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de consultare
a orarelor de călătorie, servicii de croaziere,
servicii de croazieră pe iahturi, servicii de ghizi de
turism, servicii de ghizi pentru călătorii, servicii
de limuzine, servicii de linii aeriene de transport
de pasageri, servicii de nave de croazieră,
servicii de îmbarcare, servicii de îmbarcare
prioritară, de check-in, de rezervare de locuri și
de rezervări pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, servicii de planificare
de itinerarii, servicii de rezervare de bilete
pentru călătorii și circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii și transport, servicii
de rezervări pentru călătorii, servicii de taxi,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
călătorii, servicii de transport aerian de pasageri,
servicii de transport aerian pentru pasageri,
servicii de transport al pasagerilor între zonele
de parcare din aeroport și aeroport, servicii de
transport colectiv pentru publicul general, servicii
de transport cu autobuzul, servicii de transport
cu autocarul, servicii de transport cu microbuzul,
servicii de transport cu nave de croazieră, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice și excursii,
servicii de transport de pasageri, organizarea de
călătorii, organizarea de excursii, furnizare de
vehicule pentru tururi și excursii, organizare de
circuite turistice, organizare de circuite turistice
cu ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizare de excursii, organizare de excursii
de o zi, organizare de excursii incluse în
pachetele de vacanță, organizare de excursii
pentru turiști, organizare de excursii, excursii de
o zi și tururi de oraș, organizare de plimbări
turistice cu ghid, organizare de plimbări turistice
cu ghid pentru terți, organizare de tururi ale
orașelor, organizare de tururi de oraș incluse în
pachetele de vacanță, organizare de tururi de
oraș și de excursii, organizare de vizite turistice,
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(732) SC ICONTA24 SHAREPOINT

ACCOUNTING SRL, COM.
COMĂNEȘTI NR. 155, JUDEȚ
SUCEAVA, COMĂNEȘTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

iConta24

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate administrativă, contabilitate
analitică, contabilitate informatizată, contabilitate
computerizată, contabilitate de gestiune,
consiliere (contabilitate) fiscală, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță (contabilitate)
fiscală, contabilitate pentru terți, contabilitate
și audit, planificarea obligațiilor fiscale
(contabilitate), servicii de contabilitate
computerizată, evidență contabilă și
contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanţă cu privire la contabilitate,
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de contabilitate și evidență contabilă,
servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, furnizare de informații în materie
de contabilitate, servicii de contabilitate pentru
fonduri de pensie, servicii de contabilitate privind
conturi de creanțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, servicii
de consultanță și informare cu privire la
contabilitate, servicii de consiliere referitoare
la declarațiile de venit (contabilitate), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură

organizare de vizite turistice cu ghid, organizare
și coordonare de expediții călare, organizare și
coordonare de expediții în canoe, organizare
și coordonare de safariuri și expediții în
junglă, organizarea de rute turistice (transport),
organizarea tururilor, planificare și organizare de
tururi de oraș și de excursii de o zi, pregătirea
tururilor de călătorie, servicii de organizare de
excursii pentru turiști, servicii de organizare
și ghidaj pentru circuite și vizite turistice,
servicii de transport pentru excursii turistice,
servicii pentru organizare de tururi, vizitarea
obiectivelor turistice, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, transportul pasagerilor
pe cale aeriană, transportul pasagerilor cu
omnibuzul, transportul pasagerilor cu minibuzul,
transportul pasagerilor cu feribotul, transportul
de pasageri cu barca, transportul călătorilor pe
cale aeriană, transportul călătorilor cu autobuzul,
transport terestru de persoane, transport terestru
de pasageri, transport terestru de călători,
transport rutier de pasageri, transport rutier
de călători, transport pe vase de agrement,
transport feroviar de persoane, transport în taxi
pentru persoanele aflate în scaun cu rotile,
transport feroviar de pasageri, transport de
persoane și de produse pe cale terestră, aeriană
și maritimă, transport de persoane cu sisteme
feroviare pentru tranzitul urban rapid, transport
de pasageri în vehicule cu șofer, transport de
pasageri pe cale ferată, transport de pasageri
pe apă în spațiul național, transport de pasageri
cu vaporul, transport de pasageri cu nave de
croazieră, transport de pasageri cu autovehicule,
transport de pasageri cu automobilul, transport
de pasageri cu barca, transport de pasageri cu
autocarul, transport de pasageri cu autobuzul,
transport de pasageri, transport de călători
în taxi, transport de călători cu tramvaiul,
transport de călători, transport de bagaje pentru
pasageri, transport de bagaje pentru călători,
transport de bagaje ale pasagerilor, transport
cu tramvaiul, transport cu avioane cu elice,
transport aerian de pasageri, servicii regulate
de linii aeriene de pasageri, servicii pentru
realizarea rezervărilor de călătorie, servicii
pentru organizarea transportului de călători,
servicii de turism, servicii de transport și
excursii pentru persoanele cu handicap, servicii
de transport rutier pentru persoane, servicii
de transport rutier pentru pasageri, servicii
de transport feroviar de pasageri, servicii de
transport de pasageri pe mare, servicii de
transport de pasageri cu autocarul, servicii de
transport de pasageri pe cale terestră, servicii
de transport pentru persoanele cu handicap,
organizarea transportului, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare.

───────
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cu echipamente de tehnologia informației,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de tehnologia informației,
consultanță în management, managementul
activităților comerciale, managementul societății
(pentru terți), consultanță privind managementul
comercial, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri,
asistență în materie de management,
consultanță în materie de management,
prelucrarea administrativă a datelor, consultanță
privind prelucrarea datelor.
42. Cercetare în materie de software de
calculator, servicii de consultanță în materie
de calculatoare și software, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare de software,
servicii de consultanță în materie de utilizare de
software de calculator, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
proiectare la comandă de pachete de software,
proiectare, desen și scriere la comandă de
software de calculator, scriere la comandă
de programe, de software și de coduri de
calculator pentru crearea de pagini web pe
internet, servicii de consultanță și informații
despre tehnologia informației, furnizare de
informații privind tehnologia informației, servicii
de informare privind tehnologia informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, creare și design de indexuri de
informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
managementul proiectelor it, realizare de
programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, închiriere de software pentru prelucrarea
datelor, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, servicii de
inginerie referitoare la prelucrarea automată
a datelor, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
actualizarea paginilor web pentru terți, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web
pe internet, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web.

───────

(210) M 2023 01639
(151) 22/02/2023
(732) NICOLE FURMAN, DORNESTI

NR. 579, JUDEȚ SUCEAVA,
DORNESTI, 727210, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
MĂMĂLIGĂ TREI CULORI

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

30. Produse din cereale.
───────

(210) M 2023 01640
(151) 22/02/2023
(732) ION NICOLAE, STR. LT.

ALEXANDRU PAULESCU NR.
15A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Brazilian COFFEE

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, verde, maro,
negru, alb

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

30. Cafea.
43. Furnizarea de alimente, cafea și băuturi
dintr-o rulotă mobilă.

───────
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(210) M 2023 01641
(151) 22/02/2023
(732) ELENA-NICOLETA HĂBĂȘESCU,

STR. SFÂNTU ILIE NR. 5, ET. 3,
AP. 3.8, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INSIGHT THERAPY

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz, portocaliu,
galben

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

44. Servicii medicale, îngrijirea sănătății,
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătății, servicii de psiholog, terapie
logopedică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2023 01642
(151) 22/02/2023
(732) MIHAIL BARSAN, STR. 1 MAI

NR. 72D, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Capri RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.03.07; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști.

───────

(210) M 2023 01643
(151) 22/02/2023
(732) LUSH GARDEN S.R.L., STR. EMIL

RACOVIȚĂ NR. 47, MODULUL
8, P4, CAMERA 1, ETAJ 1, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Foret D'or EVENTS

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 26.01.01; 26.01.15; 27.05.01;
29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2023 01645
(151) 22/02/2023
(732) ANDRADA NISTORICA, STR.

CRIZANTEMELOR, NR. 14
A, INTRARE DE PE STR.
NARCISELOR, JUD. CLUJ,
FLORESTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Academia de dans

pentru seniori
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2023 01646
(151) 22/02/2023
(732) ALINA MADALINA BAZDAGA,

STR. LUMINII NR. 3A, JUD. IAȘI,
VALEA LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

kreativA Handmade
with passion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 25.01.25

(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,
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bijuterii din metale preţioase, bijuterii pentru
împodobire personală, brăţări de identificare
(bijuterii), bijuterii cu pietre preţioase, bijuterii
din metale nepreţioase, săculeţi pentru bijuterii,
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. Servicii de intermediere comerciala, servicii
de agenție de import-export, 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
concursuri în scopuri publicitare, administrarea
magazinelor, asistență administrativă în procesul
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de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, intermediere publicitară,
organizare de întâlniri de afaceri, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizarea
întâlnirilor de afaceri, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de administrare
de stocuri, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
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, 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,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, 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,
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 pentru terți, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de intermediere în achiziții pentru
terți, 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, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, 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, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la bijuterii, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genti, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
artă, 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,
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,
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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.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de planificare arhitecturală
şi urbană, servicii de design arhitectural,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de consultanță în materie
de design interior, design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, design de costume,
design de decoruri pentru spectacole, servicii de
design de logo-uri, design de site-uri web, design
de mobilier, servicii de design de materiale textile
pentru mobilier, design de ambalaje, consultanță
privind designul ambalajelor, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, furnizare de acces
temporar la program software care nu poate
fi descărcat pentru crearea și publicarea de
jurnale și bloguri personale online, crearea și
menținerea site-urilor web, amenajari interioare
comerciale, servicii de design., amenajări
interioare pentru clădiri.

───────

(210) M 2023 01647
(151) 22/02/2023
(732) OVION COMSERV SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 56, SAT
SPATAREASA, JUD. VRANCEA,
COMUNA CIORASTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

OVION COMSERV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 27.05.17; 05.07.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#121237), galben (Hex #f6be00), alb
(Hex #ffffff)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, 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
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrarea de mărfuri, distribuție.

───────
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(210) M 2023 01648
(151) 22/02/2023
(732) AUREL-CATALIN HIDISAN, STR.

SOMESULUI NR. 2B, SC. 1, AP.5,
JUD. CLUJ, COMUNA FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA
CRISTIAN CATINEAN, STR.
IZLAZULUI NR. 2, AP. 59, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
OSCAR GOVERNATORI, STR.
CERNAUTI, NR. 17-21, BL. D, AP.
9, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

piadina fresco.urbano

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 26.01.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4655C), galben (Pantone 137C),
roșu (Pantone 172C), verde (Pantone
329C), alb

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

30. Produse de brutărie, pâine.
───────

(210) M 2023 01649
(151) 22/02/2023
(732) CRISTIAN-IONUŢ TUDORACHE,

STR. LANULUI NR.17B, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

neo days

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.12; 26.01.02;
26.03.01; 26.04.02

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

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
consultanță imobiliară, agenție imobiliară,
servicii de închiriere cu opţiune de cumpărare,
închiriere de apartamente, închiriere de
spații de cazare permanentă, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
agenții sau brokeraj de închiriere de clădiri,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de cazare hotelieră, închiriere
de camere, închiriere de cazare temporară în
case și apartamente de vacanță, rezervări de
spații de cazare temporară, rezervări de hoteluri,
rezervări de camere, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații online despre rezervări de cazare,
furnizare de informații hoteliere printr-un site
web.

───────
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(210) M 2023 01651
(151) 22/02/2023
(732) VARIANT AGRO SRL, BLD.

PIPERA NR. 1I, BIROUL 7, ETAJ
6, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)

INDUSTRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 29.01.13

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

clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, materiale
de construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
articole de fierărie, feronerie, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal.
20. Containere, nu din metal, pentru depozitare
sau transport, scoici, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, unități
de mobilier pentru bucătării, unități de mobilier,
unități de depozitare cu suport (mobilier),
unități de depozitare (mobilier), unități de
bucătărie (mobilier), unități cu sertare (mobilier),
unități (mobilier), tejghele (mobilier), tejghele
(mese), taburete mobile (mobilier), taburete,
suprafețe de lucru (mobilier), suprafețe de
lucru (piese de mobilier), suporturi pentru

scaun reglabile, suporturi pentru materiale de
prezentare (mobilier), suporturi, nu din metal,
pentru susținerea meselor, suporturi pentru
chei (mobilier), suporturi pentru broșuri (sub
formă de mobilier), suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi de scule
montate pe perete, suporturi (mobilier) pentru
televizoare, suporturi de raft metalice (piese
de mobilier), suporturi cu rotile (mobilier),
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), șine
nemetalice pentru sertare, stații de lucru pentru
calculator personal (mobilier), stații de lucru
pentru calculator (mobilier), stații de lucru
(mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, seturi
de mobilier cu trei piese pentru salon, sertare
pentru mobilier, sertare metalice (piese de
mobilier), șeminee (paravane de protecție pentru
-), separatoare metalice pentru rafturi (piese
de mobilier), scurgătoare pentru vase (mobilă),
scaune rabatabile, scaune pliante, scaune
pentru săli de mese, scaune înalte (mobilier),
scaune înalte, scaune pentru baruri, scaune
ergonomice, scaune de conferință, scaune de
birou, scaune cu ax, scaune cu roți pivotante,
scaune cu spătar rabatabil, scaune, saloane,
rotile, rame, rechizite de birou (mobilier), rafturi
pliante, rafturi sub formă de cutii, rafturi
prefabricate (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi metalice, rafturi de depozitare, rafturi de
depozitare (mobilier), rafturi ca mobilier metalic,
protecții pentru mobilier, polițe, plane de lucru,
plăci frontale de dulapuri, piese de mobilier,
piese de asamblare pentru mobilier, piedestaluri
(mobilier), piciorușe pentru mobilă, picioare
pentru mobilă, picioare de sprijin (mobilier),
picioare de scaun, picioare de masă, picioare
(nemetalice) pentru mobilier, pereți despărțitori
metalici (mobilier), pereți despărțitori sub formă
de mobilier, pereți despărțitori, partiții de birou
mobile, partiții mobile (mobilier), paravane
mobile (mobilier), paravane simple (mobilier),
paravane din metal (mobilier).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2023 01652
(151) 22/02/2023
(732) STATUIA CAVALERULUI SRL,

STR. AUREL VLAICU NR. 138, ET.
1, AP. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GAȘCA VECHE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.17.12; 26.07.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde

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

35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate prin
bannere, publicitate în cinematografe, publicitate
în reviste, publicitate și reclamă, publicitate
pe taxi, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, servicii promoționale de publicitate,
promovare (publicitate) de concerte, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate și marketing,
servicii de editare de publicitate, servicii de
promovare și publicitate, publicitate radio și de
televiziune, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de publicitate în presă, difuzarea de
date privind publicitatea, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, servicii de publicitate
și marketing online, publicitate prin intermediul

rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate de tip
pay-per-click (ppc), servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poștei, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului local,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți.
41. Divertisment, divertisment muzical,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment în direct, servicii de divertisment,
servicii de divertisment interactiv, divertisment
de tipul concertelor, spectacole de hipnoză
(divertisment), servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic,
organizare de concursuri (divertisment),
organizarea concursurilor de divertisment,
educație, divertisment și sport, planificarea
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de petreceri (divertisment), organizare de
divertisment muzical, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de servicii de
divertisment, servicii de divertisment muzical
animat, divertisment de tipul festivalurilor etnice,
servicii de divertisment pentru copii, organizare
de competiții pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
concursuri de divertisment, organizare de
expoziții pentru divertisment, divertisment
de tipul producțiilor teatrale, organizare de
spectacole de divertisment, coordonare de
activități de divertisment, închiriere de săli
de divertisment, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment de tipul
spectacolelor de magie, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, servicii de divertisment
pentru marele public, montaj de producții de
divertisment lejer, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment oferite
pentru copii, degustare de vinuri (servicii
de divertisment), organizare de conferințe
referitoare la divertisment, divertisment de tipul
reprezentațiilor de dans, servicii de montaj
de divertisment lejer, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii de
divertisment legate de sport, divertisment de
tipul reprezentațiilor unor orchestre, divertisment
de tipul spectacolelor cu laser, servicii de
divertisment furnizate în discoteci, divertisment
oferit prin intermediul producțiilor teatrale,
servicii de cluburi de fani (divertisment),
divertisment difuzat prin tv fără fir, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
divertisment conținând personaje fictive, servicii
de divertisment muzical cu jazz, planificare și
coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, realizare de programe de divertisment
radiofonic,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizarea
de prezentări în scopuri de divertisment,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,

organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, servicii de prezentare în scop
de divertisment, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, realizare de spectacole
de divertisment în direct, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori, divertisment furnizat prin intermediul
televiziunii prin cablu, servicii de rezervări
pentru activități de divertisment, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
producție de spectacole de divertisment cu
cântăreți, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, prezentare
de evenimente de divertisment în direct,
rezervare de locuri pentru spectacole de
divertisment, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizare și coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment în direct, prezentare
de spectacole de divertisment în direct,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de filme, organizare
și pregătire de expoziții în scopuri de
divertisment, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
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divertisment pentru producția de spectacole în
direct, servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, servicii de jocuri de
noroc în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct,
divertisment sub formă de spectacole de
dans în direct, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții de divertisment în cadrul
spectacolelor de magie, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, servicii de divertisment
de tipul spectacolelor de teatru și cabaret,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune
interactive, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin rețele de calculatoare,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de divertisment referitoare
la jocuri cu întrebări și răspunsuri (quiz), servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente de divertisment,
divertisment sub formă de producții de teatru
însoțite de servirea cinei, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, organizare de
rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin
internet, servicii de divertisment sub formă de

spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizare de informații on-
line în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale.
42. Găzduire de platforme pe internet,
actualizare de pagini de internet, găzduirea de
conținut digital pe internet, creare de site-uri pe
internet,
compilare de pagini web pentru internet,
furnizare de spațiu pe internet pentru webloguri,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
servicii de creare de pagini web de internet,
găzduire de platforme de comerț electronic pe
internet, găzduirea site-urilor de internet (site-
uri web), proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare și întreținere
de software pentru acces la internet, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web
pe internet, proiectare și creare de pagini
principale și pagini de internet, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, găzduire de spațiu
de memorie pe internet pentru stocarea de
fotografii digitale, găzduire de spațiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse și servicii, monitorizare electronică
de informații de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe internet,
monitorizarea electronica a informatiilor de
identificare personala pentru detectarea furtului
de identitate prin internet.
43. Servicii de baruri, servicii de snack-baruri,
servicii de baruri de cocteiluri, servicii de baruri
de sake, servii de barmani, servicii ale barurilor,
servicii de localuri tip snack-bar, închiriere de
echipamente de bar, servicii de restaurant și bar,
servicii de baruri cu narghilea,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, furnizare
de informații referitoare la baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri,
rezervări la restaurant, servicii de restaurante
pentru turiști, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante cu autoservire,
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servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant chinezesc, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
restaurant cu specific japonez, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante tip fast-food cu autoservire,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii prestate de o agenție
pentru rezervări de restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante.

───────

(210) M 2023 01653
(151) 22/02/2023
(732) NELI - ALEXANDRA SÎLA, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 14,
JUDETUL OLT, CORABIA, OLT,
ROMANIA
LILIANA - LOREDANA SÎLA, BD.
CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 114, BL. M1/1, SC. 7, ET. 8,
AP. 295, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL ,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KINESIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru

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

10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
ace de acupunctura, instrumente electrice de
acupunctura, perne de aer pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice pentru
scopuri medicale, saltele cu aer pentru scopuri
medicale, saltele gonflabile/pneumatice pentru
scopuri medicale, brățări anti- greață, brățări
anti-reumatism, inele anti-reumatism, branțuri
supinătoare pentru încălțăminte, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje, elastice:
paturi cu vibrații, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale, pături
electrice, pentru scopuri medicale, aparate
de kinetoterapie de uz medical, analizoare
pentru măsurarea grăsimii corporale, aparate
pentru monitorizarea compoziției corporale,
ghete pentru scopuri medicale, brățări pentru
scopuri medicale, plasturi de răcire pentru
scopuri medicale: comprese de răcire pentru
prim ajutor, corsete pentru scopuri medicale,
cârje, ventuze: perne pentru scopuri medicale,
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrozi pentru uz medical, aparate pentru
masajul estetic, dispozitive de protecție pentru
deget utilizate în scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
apărătoare de degete pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, mănuși pentru
masaj, perne de încălzire, electrice, pentru
scopuri medicale/termofoare, electrice, pentru
scopuri medicale, aparate terapeutice cu aer
cald aparate cu vibrații cu aer cald pentru
scopuri medicale, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, pungi cu gheață pentru
scopuri medicale: bandaje pentru genunchi,
ortopedice, aparate de masaj, centuri pentru
gravide, aparate de microdermabraziune pentru
scopuri medicale sau terapeutice, încălțăminte
ortopedică, tălpi ortopedice, articole ortopedice,
pernuțe pentru prevenirea escarelor pe corpul
pacienților, aparate pentru exerciții fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, feșe gipsate
pentru scopuri ortopedice, eșarfe (bandaje de
susținere), perne soporifice pentru insomnia,
ciorapi pentru varice, suporturi pentru platfus,
pungi termice utilizate în acordarea primului
ajutor, amortizoare pentru cârje: separatoare de
degete pentru scopuri ortopedice, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
aparate de vibromasaj, cadre pentru persoanele
cu handicap, bastoane pentru scopuri medicale,
benzi pentru acupresură, măști faciale
terapeutice, benzi de kinesiologie, cadre de
mers cu roți pentru facilitarea mobilității, bandaje
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pentru susținere, plasturi de unică folosință
încălziți cu abur, pentru scopuri terapeutice,
cristale pentru scopuri terapeutice, pistoale de
masaj electrice, aparate de tratament facial
estetic cu ultrasunete, magneți terapeutici,
scaune de masaj cu aparat de masaj încorporat,
aparate de tratament estetic facial cu leduri.
35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
dejâtgufij prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuride comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, marketing cu public țintă,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, organizarea și desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de generare de
potențiali clienți.
41. Antrenare (instruire), organizarea si
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, transfer de know-how (instruire),
efectuarea antrenamentelor de fitness,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sanatate (antrenamente de sanatate
si fitness), organizarea si susținerea unor
forumuri educaționale în persoana, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, educație fizica, instruire practica
(demonstrații) servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, servicii de
tabere sportive, organizarea si susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, meditații, ghidare
vocationaia (consiliere educaționala sau de
instruire), organizarea si susținerea de ateliere
(instruire), transfer de cunoștințe de afaceri si
know-how (training).
44. Servicii de medicina alternativa, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumusețare, chiropractica, îngrijirea sanatatii,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de centre
de sanitate, consiliere în domeniul sanatatii,
masaj, fizioterapie/terapie fizica, kinetoterapie,
servicii de psiholog, terapie logopedică, servicii

de terapie, consiliere alimentara si nutriționala,
acupunctura, terapie cu ventuze.

───────

(210) M 2023 01654
(151) 22/02/2023
(732) MULTISORT CONCEPT SRL, STR.

TEASCULUI NR. 58, JUDETUL
IASI, IAȘI, 707027, IAȘI, ROMANIA

(540)

FABRICA DE FERICIRE
marabou BY IRINA HRIAPCĂ

(591) Culori revendicate:#c3ab94, #ae8e6f,
#8b5c2f, #e7ded5, #8b5d31

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri de
ceai, amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi aromatizate cu
ciocolată, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi cu aroma
de ciocolată, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
bomboane cu ciocolată, cacao, cacao (produse
din -), cacao (prăjită, sub formă de pudră,
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granule sau băutură), cacao pentru prepararea
băuturilor, cafea (arome de -), cafea cu ciocolată,
cappuccino, ceai, ciocolată, ciocolată caldă,
ciocolată caldă vegană, ciocolată cu lapte,
ciocolată de băut, ciocolată fără lapte, extracte
de cacao pentru consum uman, înlocuitori
de cacao, pudră de ciocolată, pudră de
cacao instant, pudră de cacao, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite,
alune glazurate cu ciocolată, alune trase în
ciocolată, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
arahide (produse de cofetărie pe bază de -),
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, batoane de ovăz,
batoane dulci cu susan, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane învelite în ciocolată,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, preparate din cereale care conțin
tărâțe, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce
din pastă de fasole roșie (yohkan), budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez, budincă de griș,
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
budincă pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri
de cofetărie pentru copt, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, cremă de ciocolată pentru
pâine, cozonaci, cozonac pandoro, cornuri,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, clătite
americane, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
ciocolată tartinabilă, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată nemedicinală, ciocolată granulată,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, ciocolată cu lichior,
ciocolată cu hrean japonez, deserturi preparate

(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi pe bază de
ciocolată, deserturi cu musli, deserturi cremă
instant, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, cristale de jeleu aromatizate pentru
fabricarea de produse de cofetărie din jeleu,
cremă de ouă englezească, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, creme englezești custard (deserturi la
cuptor), crema spumă (dulce), flan (produse de
cofetărie), dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
înghețate, dulciuri sub formă de spume, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, granule de
cacao, gofre de ciocolată, glazură de ciocolată,
glazură din bezele, gem de boabe de fasole
învelit într-o coajă moale pe bază de boabe
învelite în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse
de cofetărie, garnituri de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
fulgi de patiserie de unt de arahide, fulgi,
fructe trase în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fondue din ciocolată, înlocuitori de ciocolată,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitor de marțipan,
înlocuitor de cremă, înghețate și dulciuri, măr
pané, marțipan, lapte de pasăre, jeleuri de fructe
(cofetărie), ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, iepurași de ciocolată,
hârtie de orez comestibilă, hârtie comestibilă,
halva, gustări constând în principal din produse
de cofetărie, pâine indiană, pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, panettone (cozonac
italian), pandișpanuri japoneze (kasutera),
ornamente pentru pomul de crăciun (comestibil),
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, orez sub formă de cremă, nuga,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
nuci macadamia trase în ciocolată, napolitane
din hârtie comestibilă, migdale acoperite de
ciocolată, migdale (produse de cofetărie pe bază
de -), marțipan din ciocolată, pâine, prăjitură
cu pâine, prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri din mei
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sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri pavlova cu gust de alune, produse
de brutărie fără gluten, produse de brutărie,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), preparate din zahăr pentru
cofetărie, praline cu napolitană, plăcinte cu
iaurt congelate, pateuri cu ciocolată, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
caramel, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, sopapillas (pâine prăjită), rulouri
cu scorțișoară, rom (trufe cu-) (produse de
cofetărie), rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
rahat turcesc, produse pe bază de ciocolată,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru prajituri,
baclava, batoane de prăjitură, bezele, biscuit
uscat făcut din făină, apă și sare, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând

ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți
cu glazura de ciocolată, biscuiți cu glazură,
biscuiți cu glazură cu aromă de ciocolată,
biscuiți danezi cu unt, biscuiți de ciocolată,
chifle cu cremă, budinci de crăciun, budinci
cu lapte, brioșe (muffins), biscuiți înveliți în
ciocolată, biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți
pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți pentru consum uman, preparați din
cereale, biscuiți pentru brânză, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți de turtă dulce,
biscuiți de ovăz pentru consum uman, biscuiți
petit-beurre, biscuiţi umpluţi, ecleruri, deserturi
preparate (produse de patiserie), cremșnituri,
creme de zahăr ars, creme bavareze, coșulețe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-
au-vent), coșulețe din foietaj pentru umplere
cu diverse garnituri, cozonac secuiesc (kurtos
kolacs), covrigi glazurați cu ciocolată, covrigi cu
glazură de ciocolată, cornete pentru înghețată,
conuri pentru înghețată, colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), clătite, churros, înveliș pentru
rulouri de primăvară, napolitane (alimente),
napolitane, madlene, mieji de nucă și alți
mieji trași în zahăr caramelizat, gustări de
tip tort de fructe, gogoși cu gaură în mijloc,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu
aromă de ciocolată, fursecuri parțial învelite
în ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri, foi de plăcintă, foi de patiserie
congelate, foi de napolitană ca bază pentru
tarte, plăcintă cu carne, pișcoturi (prăjituri),
pâtés en croûte, pișcoturi, pesmeciori (prăjituri),
patiserie, pateuri (produse de patiserie), pateuri
(patiserie), paste de ciocolată, pandișpan copt
pe aburi (fa gao), napolitane învelite în ciocolată,
napolitane umplute cu gem de fasole (monaka),
napolitane rulou (biscuiți), napolitane cu caramel
și ciocolată, napolitane comestibile, plăcinte
proaspete, plăcinte gătite, plăcinte fără carne,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu răvaș,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu afine, plăcinte,
placinte cu măr, prăjitură învelită în ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură din melasă,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură de malț, prăjitură cu
migdale, prăjituri cu brânză, prăjituri cu blat pufos
congelate, prăjituri chinezești în formă de lună,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjiturele tip acadea, prăjiturele din aluat
prăjit, prăjiturele, plumchecuri, prăjiturici uscate
(patiserie), prăjituri înăbușite în stil japonez
(mushi-gashi), prăjituri înghețate, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri mici cu
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ciocolată, prăjituri din ovăz pentru consum uman,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu cremă, prăjituri cu ciocolată,
pricomigdale cu nucă de cocos, produse de
patiserie cu termen mare de valabilitate, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie, produse de cofetărie pe bază
de făină, pricomigdale (patiserie), rulouri de
primăvară (produse de patiserie), rulouri cu ou,
rulouri cu cârnați proaspeți, quiche (tarte sărate),
quiche (preparat culinar franțuzesc), profiteroluri,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie vieneză, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie pe bază de
portocale, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu umpluturi de
fructe, tarte sărate sau dulci, tarte glazurate,
tarte dulci sau sărate, tarte de mere, tarte cu
ou, tarte cu melasă, tarte cu cremă englezească
custard, tarte, sufleuri, scoici de patiserie pentru
monaka, scoici de patiserie, scoici de aluat
pentru tarte, sachima, savarine, rulouri (produse
de patiserie), vafele, vafe din ciocolată, turtă
dulce, torturi vegane, tort cu caramel, turtă dulce
olandeză (taai taai), vla (cremă englezească
custard), vată de zahăr, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sosuri de ciocolată, specialități
de patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
turte indiene, vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, înghețate, iaurturi înghețate și
sorbeturi, agenți organici de legare pentru
înghețată, amestecuri de înghețată, amestecuri
de șerbet (înghețate), amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea șerbeturilor, amestecuri
pentru șerbeturi, batoane de lapte congelat,

batoane de înghețată, batoane de înghețată cu
fructe, batoane de înghețată pe băț, bomboane
congelate, băuturi pe bază de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, înghețată, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, îngheațate
cu arome, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), înghețată pe băț,
înghețată sub formă de sandviș, înghețată
vegană, înghețate moi, înghețate cu trufe,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu aromă
de ciocolată, înghețate comestibile de fructe,
înghețate pe băț, înghețate tip sorbet cu
fructe, înghețate tip sorbet, înghețate pe băț
cu aromă de lapte, înghețate pe băț care
conțin lapte, prăjituri pe bază de înghețată,
prafuri de înghețată instant, prafuri pentru
înghețate, parfeuri, lianți pentru înghețată, lapte
congelat (înghețată), înlocuitor de înghețată,
înlocuitori pentru înghețată pe bază de soia,
șerbeturi (înghețată), șerbet, șerbeturi, sculpturi
în gheață comestibile, pudră de înghețată
comestibilă pentru folosirea la mașini de
înghețată, produse de înghețată pe bază de
soia, produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, produse de cofetărie înghețate
(nemedicamentoase), produse de cofetărie cu
înghețată, șerbeturi și sorbete, torturi de
înghețată, substanțe pentru legarea înghețatei,
sorbeturi infuzate cu alcool, sorbeturi (înghețate
de fructe), sorbete (înghețate pe bază de apă).

───────

(210) M 2023 01655
(151) 22/02/2023
(732) MONKEY TALE SRL, STR.

MACULUI 41B, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410128, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ICONIC MEN

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

25. Articole vestimentare pentru bărbați.
───────
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(210) M 2023 01656
(151) 22/02/2023
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

BRANDUSELOR NR. 7, BL. G3,
SCARA 1, ET. 3, AP. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, PARTER ,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011434,
ROMANIA

(540)
Coffeeast Festival

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

30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, băuturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie şi
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioşe, biscuiţi, dulciuri, produse si batoane pe
baza de fulgi de cereale care contin si fructe
deshidratate si oleaginoase, , preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și

ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi de
băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai în
capsule, infuzii, extracte si esențe din cafea si
ceai cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, produse si batoane pe baza de fulgi
de cereale care contin si fructe deshidratate
si oleaginoase , preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), asistenţă
ı̂n managementul afacerilor, consultanţă ı̂n
organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională ı̂n afaceri,
managementul afacerilor hoteliere, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, demonstraţii cu produse, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), servicii de
intermediere comercială, servicii de informatii
privind marketingul, marketing, consultanta
in domeniul managementul personalului,
recrutarea de personal, servicii de achiziţie
pentru terţi, relaţii publice, servicii de
telemarketing, publicitate, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet.
41. Divertisment și educatie online, divertisment
si educatie furnizate prin platforme online,
organizare de concursuri de divertisment si de
educatie pe rețele sociale, servicii educaţionale
furnizate de şcoli barista, servicii educaţionale,
servicii de instruire practică (demonstraţii),
organizarea, susținerea și desfășurarea de
evenimente cu caracter educațional, cultural
si de divertisment, furnizarea de cursuri
de formare și de examinare în domeniul
educational, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea şi susţinerea de
ateliere, furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau cultural transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si băuturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet,
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servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2023 01657
(151) 22/02/2023
(732) MARIAN NICULAE, THEODOR

PALLADY, NR. 25, BL. V11, SC.D,
AP. 167, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PAUNAȘII CODRILOR

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

41. Divertisment muzical, organizare de
divertisment muzical, reprezentații de muzică
live, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de concerte muzicale.

───────

(210) M 2023 01658
(151) 22/02/2023
(732) GEO-STING SRL, STR. PETRU

CERCEL, NR. 22A, JUDETUL
DAMBOVITA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

geo-sting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.03

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a
produselor instrumentelor manuale de urgente
și salvare, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și semnalizare,
echipamente pentru scufundări, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apa
și gaz, aprinzatoare, echipamente pentru
încălzire, ventilatoare, climatizare și purificare,
echipamente pentru răcire și înghețare, instalații
de uscare, instalații industriale de uscare,
instalatii sanitare, alimentare cu apa și
echipamente de salubritate, materiale și articole
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izolante și opritoare, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile (exceptând
transportul lor), permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții comerciale virtuale online,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse de stingere a incendiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente

de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri (izolare), aplicarea de vopsea
de protecție pe clădiri, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile
de furnizare a gazului, service de urgență
la instalațiile de furnizare a apei, instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, reparații și întreținere de clădiri, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, detectarea
curenților de aer în clădiri, instalarea de sisteme
de detecție a focului, instalare de alarme.
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, monitorizarea sistemelor de rețea,
proiectarea specificațiilor sistemelor informatice,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de sisteme de comunicații, proiectare de
sisteme de măsurare, evaluarea performanțelor
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sistemelor computerizate raportate la un sistem
de referință, proiectare tehnică, proiectare
de produs, proiectare de software, servicii
de proiectare, proiectare de construcții,
proiectare de modele, proiectare de instrumente,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
sistemelor informatice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de limbaje informatice,
proiectare de produse noi, proiectare de
produse industriale, proiectare de instalații
industriale, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare (design) de birouri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de metode
de producție, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare a exterioarelor clădirilor,
servicii de proiectare științifică, servicii de
proiectare tehnică, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare de programe de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
proiectare de produse de inginerie, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de proiectare pentru structuri
temporare, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, servicii de proiectare
de programe de calculator, cercetare privind
securitatea, servicii pentru securitatea datelor,
supraveghere de sisteme informatice în scopuri
de securitate.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru

protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru sănătate și siguranță,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
monitorizare a alarmelor, servicii de detectare
de bombe, servicii de detectare și dezamorsare
a bombelor, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun
în pericol viața, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
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servicii privind litigiile, servicii de reţele de
socializare online, consultanță în materie de
securitate în muncă, marcarea câinilor în
vederea identificării acestora, în scopuri de
securitate, monitorizare avertizoare de incendiu.

───────

(210) M 2023 01659
(151) 22/02/2023
(732) MY NJOY STORE SRL, STR.

HENRI COANDA NR.7,, CAM1,
AP.1/I, JUDETUL TIMIS,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Njoy Store

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #F3C1C0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Cutii din lemn pentru depozitare, cutii din
lemn, cutii pentru trusouri de nou-născuți (din
lemn sau plastic), recipiente sub formă de cutii
confecționate din lemn, cufere de depozitare
nemetalice/lazi nemetalice, cutii din lemn, ladite,
placarde din lemn sau plastic, tavi nemetalice,
elemente mobile (decoratiuni), decoratiuni din
lemn de perete, cutii pentru jucarii, suporti pentru
carti.
24. Panza (de mir), prosoape din material textil.

───────

(210) M 2023 01660
(151) 22/02/2023
(732) GEO-STING SRL, STR. PETRU

CERCEL, NR. 22A, JUD.
DAMBOVITA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

GEO STING

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 24.15.01; 29.01.12

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

clase:
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
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42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor, monitorizarea sistemelor de rețea,
proiectarea specificațiilor sistemelor informatice,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de sisteme de comunicații, proiectare de
sisteme de măsurare, evaluarea performanțelor
sistemelor computerizate raportate la un sistem
de referință, proiectare tehnică, proiectare
de produs, proiectare de software, servicii
de proiectare, proiectare de construcții,
proiectare de modele, proiectare de instrumente,
proiectarea amplasării birourilor, proiectarea
sistemelor informatice, proiectare de compoziții

45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri

excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte de
construcție, închiriere de planșe pentru schele,
instalarea sistemelor de securitate, instalare de
sisteme de securitate, instalare de dispozitive
de securitate pentru vehicule, întreținere și
service de alarme de securitate, întreținere și
reparare de instalații de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
instalare de aparate de securitate pentru case,
servicii de informații
referitoare la întreținerea sistemelor de
securitate, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, întreținere și
reparare de dispozitive de securitate pentru
echipamente sub presiune, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
montarea de protecție ignifugă activă, montarea
de protecție ignifugă pasivă, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, întreținere și
reparare de sisteme de protecție împotriva
trăsnetelor, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, ignifugare pe
durata construcției, izolarea ignifugă a clădirilor
în timpul construcției, service de urgență la
instalațiile de furnizare a gazului, service de
urgență la instalațiile de furnizare a apei, instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, curățarea
coșurilor de fum, reparații de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme, instalarea de alarme antifurt, instalare de
alarme antifurt, instalare,întreținere și reparare
de alarme antifurt, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, reparații și întreținere de clădiri, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, detectarea
curenților de aer în clădiri, instalarea de sisteme
de detecție a focului, instalare de alarme.

decorative, proiectare de limbaje informatice,
proiectare de produse noi, proiectare de
produse industriale, proiectare de instalații
industriale, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare (design) de birouri, proiectare
de clădiri industriale, proiectare de metode
de producție, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectare a exterioarelor clădirilor,
servicii de proiectare științifică, servicii de
proiectare tehnică, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare de programe de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
la comandă, proiectare de spații de birou,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
proiectare de produse de inginerie, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, consultanță tehnică în materie de
proiectare, servicii de proiectare pentru structuri
temporare, proiectare și dezvoltare de produse
industriale, proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, servicii de proiectare
de programe de calculator, cercetare privind
securitatea, servicii pentru securitatea datelor,
supraveghere de sisteme informatice în scopuri
de securitate.
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35. Regruparea în avantajul terților a
produselor instrumentelor manuale de urgente

───────

de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a
persoanelor, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii de salvarea oamenilor, servicii de
salvare cu bărci de salvare, servicii de
salvamont, servicii de salvamar, închiriere de
veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte
și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii
de evaluare a riscului pentru sănătate și
siguranță, supravegherea alarmelor antiefracție,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de detectare de bombe, servicii de detectare
și dezamorsare a bombelor, furnizare de
haine persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), servicii de lobby,
nu în scopuri comerciale, servicii de asistență
legală, furnizare de servicii de suport personal
pentru familiile pacienților care suferă de boli
care le pun în pericol viața, furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj,
închirierea articolelor de îmbrăcăminte, auditare
a conformității de reglementare, auditare
a conformității juridice, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă/ consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de propuneri (rfp), servicii
de monitorizare juridică, servicii de reprezentare
juridică, servicii de concierge, servicii privind
litigiile, consultanță în materie de securitate în
muncă, marcarea câinilor în vederea identificării
acestora, în scopuri de securitate, monitorizare
avertizoare de incendiu.

și salvare, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și semnalizare,
echipamente pentru scufundări, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apa
și gaz, aprinzatoare, echipamente pentru
încălzire, ventilatoare, climatizare și purificare,
echipamente pentru răcire și înghețare, instalații
de uscare, instalații industriale de uscare,
instalatii sanitare, alimentare cu apa și
echipamente de salubritate, materiale și articole
izolante și opritoare, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile (exceptând
transportul lor), permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții comerciale virtuale online,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse de stingere a incendiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire,
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(210) M 2023 01661
(151) 22/02/2023
(732) SC EVANCO EMC SRL, STR.

BRAILEI NR. 246, CAMERA 3,
BL.F4, SC.1, AP.7, JUD. GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Ana Maria C NAILS
ART BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

3. Unghii false. întăritor pentru unghii, vârfuri
pentru unghii, scilpici pentru unghii, cremă
pentru unghii, lac de unghii, ojă de unghii,
balsamuri pentru unghii, produse cosmetice
pentru unghii, bază pentru unghii (cosmetice),
întăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri
pentru unghii (cosmetice), primer pentru unghii
(cosmetice), preparate pentru întărirea unghiilor,
produse pentru întărirea unghiilor, lipici pentru
întărirea unghiilor, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
unghii false de uz cosmetic, lac de bază pentru
unghii, materiale de acoperire pentru unghii,
unghii false din metale prețioase, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, produse cosmetice pentru

îngrijirea unghiilor, lac de unghii de uz cosmetic,
strat superior pentru lac de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, straturi de
acoperire pentru sculptarea unghiilor, pulbere de
catifea pentru decorarea unghiilor pulbere pentru
decorarea vârfurilor de unghii sculptate, unghii
false pentru degetele de la picioare, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, preparate pentru
îngrjirea pielii, a ochilor și a unghiilor (produse
cosmetice).
35. Publicitate, conducerea si admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vanzare prin corespondenta sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping), servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2023 01662
(151) 22/02/2023
(732) NASHUAN AL HAJOUAN, STR

ARBORE ZAMFIR NR. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, 022515, ROMANIA

(540)

B Bilionette

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01663
(151) 22/02/2023
(732) PANFIL CONSULT SRL, STRADA

BRANDUSELOR NR.7, BLOC G3
SCARA 1, ETAJ 3 AP.16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL,
POPA SAVU NR.42, PARTER,
SECTOR 1 , BUCURESTI, 011434,
ROMANIA

(540)
Neocoffee Festival

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

30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, băuturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie şi
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioşe, biscuiţi, dulciuri, produse si batoane pe
baza de fulgi de cereale care contin si fructe
deshidratate si oleaginoase, , preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi

din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi de
băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai în
capsule, infuzii, extracte si esențe din cafea si
ceai cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, produse si batoane pe baza de fulgi
de cereale care contin si fructe deshidratate
si oleaginoase , preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), asistenţă
ı̂n managementul afacerilor, consultanţă ı̂n
organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională ı̂n afaceri,
managementul afacerilor hoteliere, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, demonstraţii cu produse, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), servicii de
intermediere comercială, servicii de informatii
privind marketingul, marketing, consultanta
in domeniul managementul personalului,
recrutarea de personal, servicii de achiziţie
pentru terţi, relaţii publice, servicii de
telemarketing, publicitate, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet.
41. Divertisment și educatie online, divertisment
si educatie furnizate prin platforme online,
organizare de concursuri de divertisment si de
educatie pe rețele sociale, servicii educaţionale
furnizate de şcoli barista, servicii educaţionale,
servicii de instruire practică (demonstraţii),
organizarea, susținerea și desfășurarea de
evenimente cu caracter educațional, cultural
si de divertisment, furnizarea de cursuri
de formare și de examinare în domeniul
educational, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea şi susţinerea de
ateliere, furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau cultural
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43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si băuturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2023 01664
(151) 22/02/2023
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUȚII NR. 148, SPATIUL
E4, SECTORUL 6 , BUCURESTI,
60787, ROMANIA

(540)

tazz TOUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.04; 11.01.01

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

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,

promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de alimente,
băuturi preparate pentru consum, produse de
bacanie (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
realizare de campanii de marketing, creare
de texte publicitare, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la continut, site-uri si portaluri de
internet în domeniul comerţului permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.
43. Preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, furnizarea de informaţii
referitoare la alimente, băuturi, restaurante,

transfer de cunoștințe de afaceri și know-how
(training), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei.
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baruri, supermagazine, spaţii care servesc
mâncare, furnizori de alimente şi băuturi,
furnizare de informaţii cu privire la prepararea
alimentelor şi băuturilor, pregătirea şi furnizare
de alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informaţii despre servicii
de bar, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulotă mobile, servicii de catering, servicii
contractuale de alimentaţie, servire de alimente
şi băuturi, consultanţă pentru alimentaţie publică,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, servicii de restaurante fast-food,
furnizare de alimente şi băuturi prin transport
mobil, dube mobile, camioane mobile, vehicule
mobile, servicii prestate de rulote care vând
alimente, servicii prestate de bucătari personali.

───────

(210) M 2023 01666
(151) 22/02/2023
(732) LEXINGTON HOUSE, TR. GARA

HERĂSTRĂU, NR. 4D, CORP C,
BIROU E18, ETAJ 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020334, ROMANIA
LEXINGTON CORPORATE
SERVICES, TR. GARA
HERĂSTRĂU, NR. 4D, CORP C,
BIROU E18, ETAJ 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LEXINGTON simply
professional

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 534), gri (Pantone PMS 428)

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

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

───────

(210) M 2023 01667
(151) 22/02/2023
(732) PANFIL CONSULT SRL, STRADA

BRANDUSELOR NR.7, BLOC G3
SCARA 1, ETAJ 3 AP.16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU, POPA SAVU
NR. 42, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA

(540)
GREATEAST CUP

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

35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în

30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, băuturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie şi
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioşe, biscuiţi, dulciuri, produse si batoane pe
baza de fulgi de cereale care contin si fructe
deshidratate si oleaginoase, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
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43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si băuturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet,

servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2023 01671
(151) 22/02/2023
(732) SUGAR SMILE S.R.L., STR.

TUNARI NR. 87, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CATRIDENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2023 01672
(151) 22/02/2023
(732) SOCIAL IT S.R.L., SPLAIUL

UNIRII NR. 160, CORP CLĂDIRE
C3-FILIATURA, ARIPA 1,
PARTER, CAMERA 7,SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040041, ROMANIA

(540)
Digital Edu

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de

41. Divertisment și educatie online, divertisment
si educatie furnizate prin platforme online,
organizare de concursuri de divertisment si de
educatie pe rețele sociale, servicii educaţionale
furnizate de şcoli barista, servicii educaţionale,
servicii de instruire practică (demonstraţii),
organizarea, susținerea și desfășurarea de
evenimente cu caracter educațional, cultural
si de divertisment, furnizarea de cursuri
de formare și de examinare în domeniul
educational, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea şi susţinerea de
ateliere, furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau cultural
transfer de cunoștințe de afaceri și know-how
(training), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei.

capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi de
băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai în
capsule, infuzii, extracte si esențe din cafea si
ceai cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, produse si batoane pe baza de fulgi
de cereale care contin si fructe deshidratate
si oleaginoase , preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), asistenţă
ı̂n managementul afacerilor, consultanţă ı̂n
organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională ı̂n afaceri,
managementul afacerilor hoteliere, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, demonstraţii cu produse, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), servicii de
intermediere comercială, servicii de informatii
privind marketingul, marketing, consultanta
in domeniul managementul personalului,
recrutarea de personal, servicii de achiziţie
pentru terţi, relaţii publice, servicii de
telemarketing, publicitate, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet.
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control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 01673
(151) 22/02/2023
(732) FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.,

STR. FORESTIERULUI, NR. 34,
ET. 1, BIROU 3, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA
FRAHER RETAIL S.R.L., STR. I.
L. CARAGIALE, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA
FRAHER S.R.L., STR. ISACCEI
NR. 115, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FRAHER mereu un partener

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte si preparate din carne, peste, pasari
de curte si vanat, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,

melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), băuturi pe
bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai, cereale
preparate pentru consum uman de examplu, fulgi
de ovăz, fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur,
musli, pizza, plăcinte, sandvișuri, nuci învelite în
ciocolată, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor non-
alcoolice, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
orez și soia, altele decât substituenții din lapte,
băuturi energizante, băuturi izotonice, băuturi
sportive bogate în proteine, esențe și extracte de
fructe nealcoolice pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din clasele
29, 30 si 32, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin
elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii
de transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintr-un loc în altul pe calea
ferată, pe şosea, pe apă, prin aer sau
prin conducte, servicii legate de transport,
precum şi depozitarea bunurilor în orice fel
de instalaţie de depozitare, depozite sau
alte tipuri de clădire pentru păstrarea sau
protejarea acestora, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor, reîncărcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
închirierea de vehicule pentru transport, precum
și servicii de şoferi şi piloţi, servicii de închiriere
legate de transport, depozitare și călătorie,
de exemplu, închirierea locurilor de parcare,
închirierea garajelor, închirierea containerelor de
depozitare, inspecţia vehiculelor sau a bunurilor
în vederea transportului.

───────
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(210) M 2023 01674
(151) 22/02/2023
(732) B 3 MEDIA INTERNATIONAL

S.R.L., B-DUL BUREBISTA, BL.
D 15, SC. 4, AP. 108, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031106, ROMANIA

(540)
FORMATIA

MAHALAUA VECHE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii oferite de o trupă/
formație de muzică și dans inclusiv în mediul
virtual.

───────

(210) M 2023 01675
(151) 22/02/2023
(732) B3 MEDIA INTERNATIONAL

S.R.L., B-DUL BUREBISTA, BL.
D 15, SC. 4, AP. 108, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031106, ROMANIA

(540)
FORMATIA LAUTARIA VECHE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de o trupă/formație de muzică
și dans inclusiv în mediul virtual, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2023 01677
(151) 22/02/2023
(732) BURLEA GEORGETA, STR. SF.

ATANASIE NR. 13, JUD. IAȘI, IAȘI,
700115, IAȘI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
ZILELE PEDIATRIEI

IESENE MARIN BURLEA

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

35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, compilare
de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, compilare de informații statistice
privind cercetarea medicală, furnizare de
informații statistice privind aspectele medicale,
gestionare a costurilor pentru servicii medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
managementul clinicilor medicale pentru terți,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferințe, analiza studiilor de organizare piață,
analiza datelor studiilor de piață, proiectare de
studii ale opiniei publice, expoziții comerciale
și servicii expoziționale cu scop comercial sau
publicitar, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecţiunile medicale, conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
comert si servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing si promovare
în domeniul medical, servicii de consiliere,
de informare medicala, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afectiunile medicale, servicii de
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor,
marketing prin televiziune, radio, telecomunicații,
e-mail și internet sau orice altă platformă
electronică interactivă, administrarea comerciala
a licentelor produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, compilarea de
rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale.
36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), furnizare
de informații privind colectarea de fonduri de
binefacere, colecte de fonduri de binefacere în
cadrul evenimentelor de divertisment, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizați, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
precauțiilor și a prevenirii dezastrelor, colectarea
de fonduri şi sponsorizare, investiţii de fonduri
în scopuri caritabile, organizarea de colecte
în scopuri caritabile, organizarea de activităţi
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de colectare de fonduri pentru susţinerea
cercetării medicale şi a procedurilor pentru
cei aflaţi în dificultate, organizarea de finanţări
pentru proiecte umanitare, organziarea de
colecte de binefacere (pentru terţi), organizare
de fonduri pentru proiecte de ajutor extern,
organizarea de colecte de binefacere (pentru
terţi), servicii filantropice privind donațiile
financiare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, acordări de burse de
studii.
41. Furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul asistenței medicale, publicare
de jurnale, cărți și manuale în domeniul
medicinei, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, organizare de
seminarii și congrese în domeniul medicinei,
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, organizare de conferințe
și simpozioane în domeniul medical, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
servicii educative pentru adulți în domeniul
medicinei, proiectare de filme cinematografice
în scopuri medicale, servicii de formare
profesională în domeniul medical, consiliere
în materie de pregătire medicală, servicii de
instruire în domeniul medical, servicii educative
în domeniul medicinei, furnizarea de cursuri
de pregătire în medicină, organizare de gale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de conferințe, expoziții cu scop cultural, educativ
sau de divertisment și concursuri, organizarea
de concursuri cu întrebări și răspunsuri,
acordarea de premii în educație, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, coordonare de
conferințe de afaceri, organizare de seminarii
și conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de conferințe, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de conferințe în domeniul
instruirii, organizare de expoziții educaționale,
organizare de expoziții pentru divertisment,
prezentare de expoziții de muzeu, organizare
de expoziții în scopuri educative, organizare

de expoziții în scop de instruire, furnizarea
de instalații de muzee (prezentare, expoziții),
educație, instruire, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare de prezentări
cu scopuri educative, organizare de prezentări
în scop de instruire, instruire în domeniul
medical, predare în domeniul medical, publicare
de publicații medicale, instruire și învățământ
medicale, publicare de texte medicale, publicare
de lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, publicare de rezultate ale
studiilor clinice pentru preparate farmaceutice,
cursuri de pregătire în medicină, instruire
educativă, instruire profesională, antrenament
(instruire), instruire pentru adulți, furnizarea
de cursuri de instruire scrise, furnizarea de
instruire online, coaching pentru viață (instruire),
furnizarea de oferte de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire, publicare de
manuale de instruire, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
demonstrații în scop de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, furnizarea de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
instruire, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
servicii de acreditare (certificare) în educație,
și anume furnizare de cursuri și examinare
pedagogică, servicii de consultanță referitoare
la elaborarea de cursuri de formare, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
de management, organizare de concursuri
(divertisment), administrare (organizare) de
concursuri, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri în
scopuri educative, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
publicare și emitere de documente științifice
în legătură cu tehnologia medicală, servicii
de instruire pentru asistente medicale care
fac vizite la domiciliu, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/02/2023

educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi
de instruire, furnizare de informaţii cu privire
la prevenirea diferitelor boli, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, organizare
de conferinţe şi concursuri, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
publicare de manuale, elaborare de manuale
educative, publicare de manuale școlare, servicii
educaționale pentru copii.

42. Cercetare privind medicina, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul farmaceutic și al studiilor
clinice, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, furnizare de informații științifice în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, cercetare științifică cu scopuri medicale
în domeniul bolilor canceroase, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicală, cercetare științifică
în domeniul medicinii sociale, proiectare și
dezvoltare de tehnologie medicală, servicii de
cercetare medicală și farmaceutică, servicii
de cercetare în domeniul medical, investigații
științifice în scopuri medicale, cercetare științifică
în scop medical, furnizare de studii științifice,
realizare de studii științifice.

───────



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   ÎN  VEDEREA  DESCHIDERII 

LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCĂ, 



(210) M 2022 09324
(151) 28/05/2021
(732) Pat McGrath Cosmetics LLC,

126 FIFTH AVENUE, NEW YORK,
10011, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M. OPROIU, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Divine Blush

(300)
Prioritate invocată:
UK00003562279/30-11-2020/US

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

3. Cosmetice, farduri.
───────
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ERATĂ 
 

Referitor la cererea de marca M 2023 01608 publicată în data 28.02.2023, clasele de produse şi 

servicii sunt: 

 
- Clasa 12: Vehicule; maşini de camping / case mobile; rulote; maşini ; autoturisme ; 

automobile. 

- Clasa 35: Servicii de vânzare de maşini de camping, case mobile, rulote, maşini, 

autoturisme, automobile, piese şi accesorii pentru maşini de camping, case mobile, 

rulote, maşini, autoturisme, automobile. 

- Clasa 37: Repararea de maşini de camping, case mobile, rulote, maşini, autoturisme, 

automobile. 

- Clasa 39: Închirierea de maşini de camping, case mobile, rulote, maşini, 

autoturisme, automobile. 

- Clasa 43: Servicii de cazare temporară în parcuri pentru caravane şi vehicule 

pentru agrement. 

  



ERATĂ 
 

Referitor la cererea de marca M 2023 01609 publicată în data 28.02.2023, clasele de produse şi 

servicii sunt: 

 
- Clasa 12: Vehicule; maşini de camping / case mobile; rulote; maşini ; autoturisme ; 

automobile. 

- Clasa 35: Servicii de vânzare de maşini de camping, case mobile, rulote, maşini, 

autoturisme, automobile, piese şi accesorii pentru maşini de camping, case mobile, 

rulote, maşini, autoturisme, automobile. 

- Clasa 37: Repararea de maşini de camping, case mobile, rulote, maşini, autoturisme, 

automobile. 

- Clasa 39: Închirierea de maşini de camping, case mobile, rulote, maşini, 

autoturisme, automobile. 

- Clasa 43: Servicii de cazare temporară în parcuri pentru caravane şi vehicule 

pentru agrement. 

 


