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Cereri Mărci publicate în 02/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2023 01503 23/02/2023 AUTOPRO SERBESCU SRL ȘERBY

3 M 2023 01565 23/02/2023 CYNTHIA CANELA ECSTATIC DANCE
BUCHAREST

COOPERATIVA GRUP
AGRICOLA

10 M 2023 01681 23/02/2023 MOON BAZAR UNIVERSAL
EVENT SRL

GALOP FEST

11 M 2023 01682 23/02/2023 ETHYOPIA SOLUTION SRL FEROBOX

12 M 2023 01683 23/02/2023 HARD MED SOLUTIONS SRL Hardmed

13 M 2023 01684 23/02/2023 GLORIA VENTURE SRL SRL ZENNOVA

14 M 2023 01685 23/02/2023 RUXANDRA ILIE
MIHAI BONDRIA

BLAME ME FOR THIS SHOW

15 M 2023 01686 23/02/2023 BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD

TummyBleu

16 M 2023 01688 23/02/2023 ROSSA VICTORIA TYPING
S.R.L.

ROSSA VICTORIA TYPING

17 M 2023 01689 23/02/2023 SC PLAY ARHISTART SRL PLAY ARHISTART

18 M 2023 01690 23/02/2023 CIUMBRUD PLANT SRL CP CIUMBRUDPLANT

19 M 2023 01692 23/02/2023 ION CHICU Four Paws

20 M 2023 01693 23/02/2023 ION CHICU Club4labute

21 M 2023 01694 23/02/2023 STUDENȚII MUNCITORI S.R.L. sturom

22 M 2023 01695 23/02/2023 SC STAR RAL SRL MZL

23 M 2023 01696 23/02/2023 SC STAR RAL SRL ESCARPEN

24 M 2023 01697 23/02/2023 VR EXPERIENCE ZONE S.R.L. VR EXPERIENCE ZONE

25 M 2023 01698 23/02/2023 COLY TRANS SRL Coly Trans Calitate si Siguranta
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MIND.

9 M 2023 01650 22/02/2023 SC AGRO EGAL SRL AGROEGAL

5 M 2023 01591 22/02/2023 PLATINIUM MMA 33 PLATINIUM MMA 33

6 M 2023 01619 23/02/2023 A.G. RADIO HOLDING SRL DESKISS DIMINEAȚA KISS FM

7 M 2023 01635 23/02/2023 THE JUICE FACTORY SRL the well sessions

8 M 2023 01637 23/02/2023 DINO GRAPHICS SRL MIND DESIGN. DESIGN YOUR

4 M 2023 01575 21/02/2023 COOPERATIVA AGRICOLA DE
GRADUL II GRUP AGRICOLA

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 01063 07/02/2023    NICK ACTIV TOTAL SRL cu Gust
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2023 01699 23/02/2023 VADAN SRL Vadan

27 M 2023 01700 23/02/2023 MARIANA FLORICA REIT PENSIUNEA CALEA
HAIDUCILOR

28 M 2023 01701 23/02/2023 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

CAROLINA MALL

29 M 2023 01702 23/02/2023 TRIVAS GRUP SRL HUB DACIA

30 M 2023 01703 23/02/2023 ANTENA 3 S.A. ANTENA 3

31 M 2023 01704 23/02/2023 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT

CAROLINA MALL

32 M 2023 01705 23/02/2023 BOGDAN MARIAN MUSCALAU GymHyper

33 M 2023 01706 23/02/2023 ALENDA CONCEPT STORE
SRL

ALENDA

34 M 2023 01707 23/02/2023 ALENDA CONCEPT STORE
SRL

ALENDA HOME
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NR. 24, BUZAU, 120226, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

cu Gust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

29. Extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne, antreuri
pe bază de legume, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri pentru
supe, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de piept
de pui pane (nuggets), carne prăjită de pui,
cremă de fructe, fasole cu carne de porc la
conservă, fructe deshidratate, gustări pe bază
de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări pe
bază de legume, mâncare gătită constând în
principal dintr-o pastă de soia consistentă și tofu
(cheonggukjang-jjigae), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, măsline umplute cu ardei roșu, măsline
umplute cu ardei roșu și migdale, pastramă
de pui, pastramă din carne de vită, tocane
(alimente), tocană de vită.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,

cozonaci, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, fructe de pădure învelite
în ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, pâine, produse de brutărie
fără gluten, produse de brutărie, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
specialități de patiserie, cereale procesate,
amidon și produse obținute din acestea,
preparate de coacere și drojdie, înlocuitori ai
zahărului, zahăr, zahăr pudră, drojdie și agenți
de dospire, cereale, cereale procesate pentru
alimente de consum uman, condimente de copt,
făină de cartofi, făină de linte, făină de migdale,
făină de năut, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște, paste alimentare făinoase, paste
făinoase alimentare, preparate pe bază de
cereale.

───────

(210) M 2023 01503
(151) 23/02/2023
(732) AUTOPRO SERBESCU SRL, STR.

EROILOR 2, SC. B, ET. 3, AP. 16 ,
JUDEȚ MEHEDINȚI, ORSOVA,
225200, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)
ȘERBY

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
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(210) M 2023 01063
(151) 07/02/2023
(732) NICK ACTIV TOTAL SRL, 
            ZIMBRULUI,



calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2023 01565
(151) 23/02/2023
(732) CYNTHIA CANELA, STR. CAMPIA

LIBERTATII 31, BL 6A, SC1, AP 3,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030364,
ROMANIA

(540)

ECSTATIC DANCE
BUCHAREST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.11.13

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, organizarea de ateliere recreative,
coordonare de activități de divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
muzical, servicii de exploatare sălilor de dans,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
petreceri, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri, organizare
de spectacole de dans, pictură pe față,
rezervarea de săli de divertisment, organizarea
de spectacole de dans.
44. Servicii de meditație, servicii de
muzicoterapie, terapie prin dans, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive.

───────
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(210) M 2023 01575
(151) 23/02/2023
(732) COOPERATIVA AGRICOLA DE

GRADUL II GRUP AGRICOLA,
RAZBOIENI 1, JUDEȚ IAȘI,
RAZBOIENI, 705311, IAȘI,
ROMANIA

(540)

COOPERATIVA
GRUP AGRICOLA

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 05.07.02; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

44. Servicii de agricultură.
───────

(210) M 2023 01591
(151) 23/02/2023
(732) PLATINIUM MMA 33, STR.

RAMPEI, NR. 9A, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
PLATINIUM MMA 33

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

42. Servicii IT, cu exceptia serviciilor de
reparare, intretinere si instalare a calculatoarelor
si a hardware-lelor de calculator.

───────

(210) M 2023 01619
(151) 23/02/2023
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DESKISS DIMINEAȚA KISS FM

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
02.09.08; 26.11.03

(591) Culori revendicate:rosu, alb, mov,
albastru turcoaz, negru

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

9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea, receptia şi
reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
baze de date, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
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sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru ı̂not subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, dispozitive si
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
pentru tehnologia informatiei, audiovizuale,
multimedia si fotografice, suporturi de sunete,
de imagini şi de date, goale (neinregistrate),
preinregistrate sau inregistrate, respectiv: benzi
audio, benzi video, casete audio, casete
video, casete pentru jocuri video, casete audio
digitale, casete de date, dischete, discuri
acustice, discuri optice - compact-discuri audio
si/sau video (cd), cd-rom-uri, dvd-uri, cd-
r, dvd-r, dvd+r, bd-r, cd-rw, dvd-rw, dvd+rw,
suporturi de înregistrare magnetică, suporturi de
înregistrare digitală, carduri de memorie usb,
carduri de memorie, fisiere digitale (podcast),
podcasturi descarcabile, fisiere cu muzica
descarcabile, fisiere cu imagini descarcabile,
fisiere multimedia descarcabile, fisiere de date
descarcabile, baze de date descărcabile, baze
de date interactive descărcabile, seturi de date,
inregistrate sau descarcabile, continut media,
publicatii electronice, descarcabile, carti audio,
carti electronice, carti digitale, descarcabile
de pe internet sau inregistrate, sunete de
apel pentru telefoane mobile, descarcabile,
aparate audio care redau fisiere, playere si
recordere audio/video combinate, media-playere
portabile, playere media mobile, compact-
disc playere, huse pentru casete audio/video,
huse, genti, etuiuri, cutii de transport pentru
playere, respectiv: cd-playere, dvd-playere, mp3
playere, aparate şi instrumente optice, respectiv:
ochelari, ochelari smart, ochelari de soare,
ochelari antiorbire, ochelari 3d, ochelari sport,
ochelari antipraf, ochelari antireflex, etc), lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, portochelari,
etuiuri, suporturi pentru ochelari, suporturi pentru
telefoane mobile, covorase pentru sustinerea
telefoanelor, vizoare, dispozitive de afisare
montate pe cap, software, pachete de software,
software de calculator, software pentru jocuri,
software de sincronizare de fisiere, software/
programe pentru prelucrarea de fisiere muzicale
digitale, software pentru punerea la comun de
fisiere, software interactiv, software multimedia,
software educational, software gratuit, software
de comunicare, retelizare si retele sociale,
software social, software colaborativ, software
pentru realitatea virtuala si augmentata, software
de aplicatii de calculator pentru transmisia
continua de continut media audiovizual pe
internet, software pentru inteligenta artificiala
si invatare automata, software pentru asistent
virtual, software de telecomunicatii, aplicatii
software (înregistrate sau descărcabile) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,

telefoane, telefoane inteligente, terminale
mobile, dispozitive mobile, ceasuri, dispozitive
inteligente, software de calculator pentru
optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicatiilor multimedia, software de calculator
pentru integrarea aplicatiilor si bazelor de
date, software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, platforme de software
colaborativ, platforme de software de calculator
inregistrat sau descarcabil, platforme de editare
colaborativa in timp real descărcabile, platforme
de software descărcabile, platforme software
descărcabile pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
platforme de software de calculator descărcabil
pentru retele sociale, programe de aplicaţie
(aplicaţii) (descărcabile), programe de calculator
descărcabile, programe de calculator/programe
multimedia descărcabile, programe de calculator
folosite in telecomunicatii descărcabile,
programe pentru jocuri descărcabile, portofele
electronice descarcabile, dispozitive pentru
efecte electrice si electronice pentru instrumente
muzicale, difuzoare, subwoofere, interfete audio,
egalizatoare audio, amplificatoare digitale,
emitatoare digitale, comenzi electronice pentru
masini/echipamente, huse/genti/etuiuri si filme
de protectie pentru telefoane smart, tablete,
calculatoare, terminale interactive touch screen,
casti, echipamente inteligente, echipamente
handsfree, carduri/dispozitive de memorie,
snururi (curele) pentru telefoane, casti pentru
realitate virtuala, casti audio si accesorii
pentru casti, kit-uri/echipamente hands-free
pentru telefoane, table interactive, mixere
audio, receptoare audio si video, aparatura
didactica audiovizuala, console audio mixer,
chei electronice (pentru telecomanda), pixuri si
agende electronice, agende digitale, partituri
electronice (descarcabile), publicatii electronice,
compase pentru masurat, alarme acustice,
dispozitive de memorie de calculator, ssd,
dispozitive periferice pentru calculatoare,
cititoare de date, adaptoare usb, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, tokenuri de
securitate, bratari magnetice, bratari inteligente,
bratari de identificare codate, cartele codate,
carduri magnetice, carduri inteligente, ceasuri
smart, inele smart, bastoane selfie, dispozitive
portabile de urmarire a activitatii, lumini
intermitente si de semnalizare (dispozitive),
lasere, ecrane fluorescente, joystick-uri,
magneti, baterii solare, celule fotovoltaice,
lanterne, dispozitive de semnalizare, luminoasa
sau mecanica, casti pentru comunicare la
distanta, echipamente de protectie pentru
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sporturi, insigne magnetice, aparate mobile
de telecomunicatii, aparate si dispozitive de
inregistrare, transmitere, receptie, localizare si
reproducere a sunetului, aparate de transmisie
si receptie pentru difuzare de programe de radio/
televiziune, transmitatoare de telecomunicatii (si
seturi).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
ı̂mpachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, maşini de scris, rechizite şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), stilouri,
creioane, creioane mecanice, instrumente de
scris, inclusiv truse de scris, instrumente pentru
desenat si diferite articole de pictura/grafica
utilizate de catre artisti, mape din hartie/plastic,
cărţi poştale, postere, orare, felicitari, stegulete,
harti, carduri, cartele, etichete, bilete din carton
şi hârtie, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie, insigne, embleme, ecusoane din
hartie sau carton, feţe de masă, naproane,
servete, serveţele din hârtie, albume, huse,
coperti, dosare, suporturi pentru documente,
pasapoarte, buletine, carduri, carnete cec, carti,
penare/cutii sau suporturi pentru instrumente
de scris/desen, semne de carte, clipsuri din
hartie sau carton, sacoşe, huse, genţi, pungi,
plicuri, cutii pentru ambalat, suporturi din
hârtie sau carton, ambalaje din hârtie sau
carton, recipiente din hartie sau carton, port-
bilete, washi (papetărie), produse de imprimerie,
în special carti, ziare, reviste, periodice,
cataloage, buletine informative, brosuri, caiete,
manuale, manuale de utilizare/de instrucţiuni şi
calendare, agende, carnete, partituri muzicale,
albume, materiale, statui, figurine şi opere
de artă din hârtie sau carton, precum
figurine din papier mâché (pastă de hârtie),
litografii ı̂nrămate sau neı̂nrămate, reproduceri/
reprezentari grafice, picturi, acuarele, gravuri,
ilustratii, benzi desenate, prespapieruri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
si in special: marketing, cercetare/studii de
marketing, analiză de piaţă, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing ı̂n cadrul editării
produselor software, dezvoltare a conceptelor
de marketing, consultanta in managementul
si/sau organizarea afacerilor, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanta privind strategiile de comunicare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie

comercială, administrarea comercială a
licențelelor pentru bunurile și serviciile
aparținând altora, lucrări de birou, servicii de
planificare/reamintire a programărilor (funcţii
de birou), servicii de intermediere comerciala,
intermediere de contracte pentru terti pentru
achizitia si vanzarea de bunuri/servicii,
intermedierea de contracte (pentru terţi, inclusiv
artisti), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
intermedierea serviciilor de telecomunicatii,
negocierea şi ı̂ncheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), sondaje de opinie, cercetare în
domeniul publicităţii, cercetare privind afacerile,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, oferirea de informatii
in domeniul afacerilor, inclusiv prin internet,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori ı̂n alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de agentie de informatii
comerciale, compilarea datelor/indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, distribuţie de produse/esantioane în
scopuri publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
prospectare a vanzarilor pentru terti, servicii
de promovare pentru crearea unei identitati
de brand pentru terti, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, promovarea si/sau prezentarea de
produse/servicii diverse, organizarea si/sau
gazduirea de evenimente, in orice medii de
comunicare, in beneficiul tertilor, in diferite
formate virtuale, respectiv standuri online,
cataloage/brosuri/ghiduri online, infografice,
clasamente, targuri online, expozitii, evenimente
de orice fel, concursuri, organizarea si/sau
administrarea de concursuri, toate acestea
in scop comercial sau publicitar, inchirierea
de standuri de vanzare, inchirierea spatiilor
publicitare, inchiriererea timpului (minutelor)
publicitar in cadrul mediilor de comunicare,
închiriere de material publicitar, publicitate si
orice fel de comunicare comerciala audiovizuala,
in special publicitate radio, prin televiziune,
cinematografica, imprimata, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin orice
tehnica sau metoda, publicitate prin posta,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate pe o retea de comunicare online,
publicitate cu plata per click, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
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pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, productie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
productie de reclame radio/tv, intermediere
de filme publicitare si orice fel de productii
audio-video publicitare, scrierea si publicarea
textelor publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu scopuri
publicitare, difuzarea materialelor publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, servicii de aşezare ı̂n pagină pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare si actualizarea datelor
in baza de date a calculatorului, publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar, organizare de târguri,
expoziţii, spectacole, evenimente în scopuri
comerciale sau de publicitate, distribuire de
cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonica si/
sau computerizata de comenzi pentru oferte
de cumparaturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet, servicii
de agenţie de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe internet,
în alte reţele de date, în servicii online, precum
şi prin tehnici multimedia, organizare şi realizare
de prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
şi creare de concepte publicitare, dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare, scriere,
compunere, inregistrare/fixare si publicare de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, ı̂nregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de planificare pentru publicitate,
publicarea de produse de imprimerie (si in format
electronic) in scopuri publicitare, difuzarea
de anunturi/spoturi publicitare, publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor ı̂n
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor ı̂n scopuri comerciale sau de
marketing, stocare de date în reţele de
date computerizate, strângerea la un loc,
în beneficiul terților, a unor produse de
birotica si papetarie, dispozitive si accesorii
pentru tehnologia informatiei, audio-vizuale,
multimedia si fotografice, software, echipamente
si aparate de telecomunicatii si accesorii ale
acestora, echipamente si aparatura electronica
si electrocasnica si accesorii (exceptând

transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
inregistrarea comunicarilor si informatiilor scrise,
actualizarea si intretinerea informatiilor in
registre, productia de programe de teleshopping,
consultanta privind strategii de relatii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii de
telecomunicatii pentru terti, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preı̂nregistrată,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, comerţ cu licente de film,
radio, televiziune, audio si/sau video.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
difuzare (emisiune) sau retransmisie de
programe de radiodifuziune, televiziune,
videotext, teletext, difuzare sau retransmisie
de programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, retele computerizate,
retele de fibra optica si orice alt tip de medii
de transmisie, inclusiv wireless, radiodifuziune
de continut audiovizual si multimedia pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
televiziune radiodifuzata pentru telefoane
mobile, tablete, alte dispozitive/echipamente,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea
de stiri (agentii de presa), colectare şi
livrarea de informaţii generale în cadrul
serviciilor agenţiilor de presă, transmisie de
sunet, imagine si/sau date prin cablu, satelit,
retele computerizate, cabluri telefonice si isdn
si orice alt tip de medii de transmisie,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor, transmisie de podcasturi,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transfer de date prin radio,
difuzare/transfer de informatii prin radio,
furnizarea accesului la informaţii memorate în
baze de date, inclusiv pe internet, şi prin internet
şi în special prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, furnizarea
de camere de chat pe internet, servicii de
informare prin radio/televiziune, servicii de
informare privind radiodifuziunea, furnizarea de
forumuri de discutii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
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audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi (in special sub formă plătită),
transmisie video, la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, operarea echipamentului pentru
radiodifuziune, servicii de videoconferinta,
radiotelefonie mobilă, in special furnizare de
acces la aplicaţii, transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale, furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitari online, transmisia
de fisiere digitale, transmiterea e-mail-urilor,
inchirierea echipamentului de telecomunicatii,
inchiriere de modemuri, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice, servicii de
mesagerie vocala.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radiofonic,
pe internet sau de televiziune, furnizarea de
informatii despre divertisment, amuzament si
orice posibilitati/facilitati de recreere, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite ı̂n
scopuri de publicitate sau culturale, furnizarea
de informatii in domeniul divertismentului,
servicii de informare prin radio, producţie de
programe sau emisiuni de radio, televiziune,
film, videotext şi teletext (cu excepţia celor în
scop publicitar), podcast cu excepţia celui în
scop publicitar, programare a programelor de
radio si televiziune, realizare de programe de
divertisment radiofonic/de televiziune, crearea
(redactarea) de podcast-uri, furnizarea de
divertisment prin intermediul podcast-urilor,
creare (redactare) de continut pentru podcast-
uri. productia de muzica, producţie de filme,
altele decât filmele publicitare, emisiuni de
radio, montaj de programe radiofonice, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, producţie de
benzi pe casete audio/video, editare audio-
video pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
inchiriere de aparatura de iluminat pentru

42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, creare si
editare de software si de jocuri de calculator,
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studiouri de televiziune, inchirierea aparatelor
de inregistrare video, inchirierea camerelor
video/inchirierea camerelor de filmat, inchirierea
echipamentelor audio, inchirierea de inregistrari
sonore, editarea de, inregistrarea pe benzi/
casete video (filmare), inchirierea casetelor
video, productia de spectacole, concerte,
festivaluri, online/in direct (live), servicii artistice
prestate de orchestre, organizarea şi realizarea
de evenimente sportive sau culturale, in direct
(live) sau online, productia, organizarea si/
sau realizarea, sustinerea, desfasurarea de
evenimente de divertisment, de festivaluri de
orice fel, inclusiv de muzica/film, live sau online,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de concerte,
conferinte, colocvii, simpozioane, congrese, în
direct (live) sau online, organizare si coordonare
de concursuri sau de orice fel de competitii,
educative sau de divertisment, organizarea
si sustinerea unor forumuri educationale in
persoana, concerte muzicale pentru radio,
reprezentaţii teatrale, organizare de spectacole
(servicii de impresar), prezentări şi închiriere de
filme tv sau cinematogragfice, prezentare de
programe radio, servicii de prezentatori pentru
radio/televiziune inchirierea de inregistrari de
sunete, ingrijire redactionala a aparitiilor pe
internet, proiecţii de filme tv sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea online a publicaţiilor
electronice nedescărcabile, publicare on-line a
cărţilor, jurnalelor sau periodicelor electronice,
servicii de jocuri furnizate on-line de la o reţea
de calculatoare, inchirierea echipamentelor
pentru jocuri, furnizarea online de muzica si/
sau imagini, nedescarcabile, furnizarea filmelor,
nedescarcabile, prin servicii audiovizuale la
cerere, furnizarea de programe audiovizuale,
nedescarcabile, prin intermediul serviciilor
audiovizuale la cerere, scriere de texte,
altele decât cele în scop publicitar, servicii
de punere in pagina, altele decat pentru
scop publicitar, rezervarea locurilor pentru
spectacole si/sau evenimente de divertisment/
amuzament/recreere de orice fel, servicii de
agentie de bilete (divertisment), organizarea
de loterii, planificarea/organizarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestatiilor live, publicarea de texte, altele
decat textele de publicitate, educatie muzicala,
furnizarea facilitatilor de recreere.



crearea si proiectarea de indexuri de informatii
bazate pe site-urile web, dezvoltarea de software
in cadrul publicarii de software, inchiriere
de software pentru calculator, întocmire
de site-uri web, proiectare şi actualizare
de pagini principale de web, gazduirea
de site-uri web, gazduire de podcasturi,
închiriere de programe video şi de imagine
(software), stocarea electronica a datelor,
creare, redactare, dezvoltare de conţinuturi
multimedia şi pentru aplicaţii corespunzătoare
(software), proiectare, dezvoltare si inchiriere
de software şi programe de aplicaţii pentru
sisteme computerizate mobile si pentru telefonie
mobila (aplicaţii), oferirea de sisteme informatice
virtuale prin cloud computing, furnizare de
software nedescărcabil la cerere, dezvoltarea
de platforme de calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic in format
electronic, conversia datelor si a programelor
pentru calculator, alta decat conversia in format
fizic, proiectare si dezvoltare de baze de date
electronice, proiectare si dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, platforma ca
serviciu, platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
platforme pentru jocuri sub forma de software
ca serviciu, software ca serviciu, software ca
serviciu care ofera software, servicii de gazduire,
software ca si serviciu si inchiriere de software,
design grafic pe computer pentru proiectii de
video mapping, design grafic pentru materialele
promotionale.
45. Acordarea de licente privind drepturile de
proprietate intelectuala, cesiunea sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuala, administrarea si distribuirea de
licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente
pentru concepte de franciza, licentierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
acordarea de licente pentru aplicatii software,
licentiere (servicii juridice) in cadrul publicarii
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuala, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzand evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi

imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar, de revistă, orice publicatie,
inclusiv pentru publicatii on-line, prin acordare
de licenţă, administrare, intermediere sau
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, inchiriere, imprumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune,
podcasturi, precum şi asupra oricaror alte
producţii de sunet şi/sau de imagine, prin
acordare de licenţă/cesiune sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio/media/
multimedia, emisiunilor de televiziune/radio,
serialelor de televiziune/radio, spectacolelor
de televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio, inclusiv
scenarii şi elementele principale de realizare
a acestora, precum titluri, sigle, concepere
de spectacole, idei de jocuri, imagini de
scenă, desfăşurări de spectacole, tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă/cesiune, alte
forme de transmitere a drepturilor, administrare,
intermediere si valorificare de drepturi asupra
programelor de aplicaţii pentru computere,
sisteme computerizate mobile si/sau de telefonie
mobila, asupra platformelor (pentru posturi de
radio, televiziune), inclusiv asupra continuturilor
acestora, prin acordare de licenta/cesiune,
servicii de retele de socializare online, moderare
a continutului pentru camere de chat pe internet.

───────
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(210) M 2023 01635
(151) 23/02/2023
(732) THE JUICE FACTORY SRL,

STR. PICTOR ROSENTHAL,
NR. 16, CAMERA 5, BIROUL 2,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

the well sessions

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 01637
(151) 23/02/2023
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)
MIND DESIGN.

DESIGN YOUR MIND.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 01650
(151) 22/02/2023
(732) SC AGRO EGAL SRL, STR. VĂMII

NR. 49, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
AGROEGAL

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

6. Construcții metalice transportabile, articole
mici din armătură metalică, fierărie, containere
din metal pentru depozitare sau transport, plăci
de ancorare/plăci de fundație, uși blindate,
metalice/uși armate, metalice, balustrade din
metal, bare pentru balustradele metalice, cutii
din metal comun, panouri de construcții din
metal, construcții, transportabile, din metal,
construcții din metal, cabane din metal,
plafoane metalice, lăzi metalice/containere
metalice, capace metalice pentru coșul de fum,
tuburi metalice pentru coșul de fum, canale
metalice pentru coșul de fum, coșuri de fum
metalice, închideri metalice pentru containere,
containere metalice [depozitare, transport],
cornișe metalice, tăblii metalice pentru uși, tocuri
de uși din metal/rame de uși din metal, grătare
metalice, garduri metalice, figurine din metal
comun/statuete din metal comun, uși pliante
metalice, cadre metalice pentru construcții, grinzi
metalice pentru construcții, porți metalice, cadre
metalice pentru sere, balamale metalice, cârlige
(feronerie), grinzi metalice, scări metalice, cutii
poștale metalice, litere și cifre din metal comun,
cu excepția formelor de tipar, buiandrugi metalici,
paleți metalici pentru încărcare, monumente
metalice, recipiente metalice pentru colectarea
uleiului uzat, stâlpi metalici de gard, pavele
metalice, verande (structure) din metal, stâlpi
metalici, rampe metalice pentru vehicule, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, pervaze
metalice, chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, scări metalice, araci metalici
pentru plante sau arbori, plăci metalice pentru
construcții, căptușeli metalice pentru pereți
utilizate în construcții, plăci metalice de căptușit
pereții.

───────
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(210) M 2023 01681
(151) 23/02/2023
(732) MOON BAZAR UNIVERSAL

EVENT SRL, STR.GEN.IOAN
CULCER, NR.40, PARTER,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GALOP FEST

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

41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
furnizarea facilităților de recreere, furnizarea
de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2023 01682
(151) 23/02/2023
(732) ETHYOPIA SOLUTION SRL,

STR.VASILE LUCACIU, NR.23,
JUDET BISTRITA, BISTRITA,
420127, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
FEROBOX

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

35. Servicii publicitare, de marketing
și promoționale, managementul afacerilor,

administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de comert prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, servicii de agentii de import-export

───────

(210) M 2023 01683
(151) 23/02/2023
(732) HARD MED SOLUTIONS SRL,

STR. DRUMUL DUMITREI VECHI,
NR. 1A, JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420127, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Hardmed

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.09.14; 26.01.03

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

clase:
44. Servicii de clinică medicală şi servicii de
analiză medicală în scopul diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze x şi prelevarea
de probe de sânge, servicii de stomatologie,
optometrie și sănătate mintală, servicii de
telemedicină, servicii de spitalizare, servicii
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de terapie, respectiv: fizioterapie şi logopedie,
servicii de bancă de sânge şi bancă de ţesuturi
umane, servicii de casă de convalescenţă
şi servicii de sanatorii, servicii de centru de
sănătate, servicii de inseminare artificială şi
fertilizare in vitro.

───────

(210) M 2023 01684
(151) 23/02/2023
(732) GLORIA VENTURE SRL SRL,

STR. BIHORULUI, NR. 10, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZENNOVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2023 01685
(151) 23/02/2023
(732) RUXANDRA ILIE, STR.

SOARELUI, NR. 13, SC. B; AP. 10,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500433,
BRAȘOV, ROMANIA
MIHAI BONDRIA, STR. GEORGE
MOROIANU, NR. 384, JUD.
BRAŞOV, SACELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, NR. 61, BL.1 0E/B/9, JUD.
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

BLAME ME FOR THIS SHOW

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.02

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

clase:
41. Organizare de spectacole piromuzicale,
organizare spectacole cu efecte speciale cu foc,
gaz, ceaţă şi confetii, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, producția de spectacole în direct,
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servicii de spectacole în direct, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizare
de spectacole muzicale în direct, divertisment
de tipul spectacolelor de lumini, pregătire de
efecte speciale pentru diverstisment, spectacole
de focuri de artificii.

───────

(210) M 2023 01686
(151) 23/02/2023
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, STR. AKROPOLEOS NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI, NR.
14, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050558, ROMANIA

(540)

TummyBleu

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri

medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicafle,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
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reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru

scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2023 01688
(151) 23/02/2023
(732) ROSSA VICTORIA TYPING S.R.L.,

STR. PORII, NR. 136D, APT. 3, SAT
FLOREȘTI, JUDEȚ CLUJ, COM.
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
ROSSA VICTORIA TYPING

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

40. Servicii de tipărire.
───────
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(210) M 2023 01689
(151) 23/02/2023
(732) SC PLAY ARHISTART SRL, STR.

ALEXANDRU DONICI NR. 40,
JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PLAY ARHISTART

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

42. Servicii de arhitectura si inginerie,
consultanta in arhitectura, studii de proiecte de
inginerie civila.

───────

(210) M 2023 01690
(151) 23/02/2023
(732) CIUMBRUD PLANT SRL, STR.

COLINEI NR.25, JUD. ALBA,
CIUMBRUD, ALBA, ROMANIA

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

(540)

CP CIUMBRUDPLANT

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, crem

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

31. Produse agricole, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare, pomi si arbuști fructiferi,
plante fructifere vii, altoi pentru altoire de pomi
fructiferi, arbuști ornamentali naturali, scoarță de
copac pentru compost, trandafiri (plante), butuci
de viță de vie, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, plante în ghiveci, arbori
pitici în ghiveci (bonsai).
35. Servicii de reclamă și promoții de vânzare,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
și/ sau cu ridicata, aranjarea și organizarea
de expoziții, târguri și alte evenimente similare
în scopuri comerciale, servicii de vânzare
cu amănuntul, cu ridicata și online pentru:
produse agricole, horticole şi forestiere brute
şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare, pomi si arbuști fructiferi,
plante fructifere vii, altoi pentru altoire de pomi
fructiferi, arbuști ornamentali naturali, scoarță de
copac pentru compost, trandafiri (plante), butuci
de viță de vie, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, plante în ghiveci, arbori
pitici în ghiveci (bonsai).
44. Servicii de horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, întreținere de grădini,
aranjamentul florilor.

───────

(210) M 2023 01692
(151) 23/02/2023
(732) ION CHICU, SOS. NICOLINA NR.

164V, ET. 2, AP. 22, JUD. IAȘI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)
Four Paws

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, hrană și
băuturi pentru animale, malț, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale,
hrană de animale care conține fân, hrană pe
bază de cereale pentru animale, făină pentru
animale, mălai pentru a fi consumat de către
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, alimente la conservă pentru animale,
biscuiți pentru căței, alimente pentru căței, lapte
praf pentru căței, băuturi pentru câini, hrană
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, oase de mestecat pentru
câini, hrană la conservă pentru câini, oase de
ros digestibile pentru câini, alimente care conțin
carne de pui pentru hrănirea câinilor, alimente
care conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
lapte pentru utilizare ca aliment pentru câini,
biscuiți pentru pisici, alimente pentru pisici,
preparate alimentare pentru pisici, hrană la
conservă pentru pisici, alimente care conțin
carne de vită pentru hrănirea pisicilor, alimente
care conțin carne de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente pentru pisici pe bază de sau care conțin
pește.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă

care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește (exceotînd transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata și amănuntul referitoare produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de bucăți, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
care constă din carne pentru animale tinere,
hrană sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, biscuiți pentru animale,
leguminoase (alimente pentru animale), produse
comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
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câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă
care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de
sau care conțin pește, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse

agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă
care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, hrană și băuturi pentru animale,
malt, paie (furaje), produse alimentare și hrană
pentru animale, nutreț fortifiant pentru animale,
lucernă uscată pentru animale, grăunțe pentru
hrana animalelor, porumb pentru consum de
către animale, hrană de animale care conține
fân, hrană pe bază de cereale pentru animale,
făină pentru animale, mălai pentru a fi consumat
de către animale,
hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
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animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, alimente la conservă
pentru animale, biscuiți pentru căței, alimente
pentru căței, lapte praf pentru căței, băuturi
pentru câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, oase
de mestecat pentru câini, hrană la conservă
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, hrană și
băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale,
hrană de animale care conține fân, hrană pe
bază de cereale pentru animale, făină pentru
animale, mălai pentru a fi consumat de către
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, alimente la conservă
pentru animale, biscuiți pentru căței, alimente
pentru căței, lapte praf pentru căței, băuturi
pentru câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, oase
de mestecat pentru câini, hrană la conservă

pentru câini, oase de ros digestibile pentru
câini, alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
vită pentru hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare
ca aliment pentru câini, biscuiți pentru pisici,
alimente pentru pisici, preparate alimentare
pentru pisici, hrană la conservă pentru pisici,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente pentru
pisici pe bază de sau care conțin pește, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
hrană și băuturi pentru animale, malt, paie
(furaje), produse alimentare și hrană pentru
animale, nutreț fortifiant pentru animale, lucernă
uscată pentru animale, grăunțe pentru hrana
animalelor, porumb pentru consum de către
animale, hrană de animale care conține fân,
hrană pe bază de cereale pentru animale, făină
pentru animale, mălai pentru a fi consumat de
către animale,
hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, alimente la conservă
pentru animale, biscuiți pentru căței, alimente
pentru căței, lapte praf pentru căței, băuturi
pentru câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, oase
de mestecat pentru câini, hrană la conservă
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
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de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01693
(151) 23/02/2023
(732) ION CHICU, SOS. NICOLINA NR.

164V, ET. 2, AP. 22, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)
Club4labute

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, hrană și
băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale,
hrană de animale care conține fân, hrană pe
bază de cereale pentru animale, făină pentru
animale, mălai pentru a fi consumat de către
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru

animale, alimente la conservă pentru animale,
biscuiți pentru căței, alimente pentru căței, lapte
praf pentru căței, băuturi pentru câini, hrană
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, oase de mestecat pentru
câini, hrană la conservă pentru câini, oase de
ros digestibile pentru câini, alimente care conțin
carne de pui pentru hrănirea câinilor, alimente
care conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
lapte pentru utilizare ca aliment pentru câini,
biscuiți pentru pisici, alimente pentru pisici,
preparate alimentare pentru pisici, hrană la
conservă pentru pisici, alimente care conțin
carne de vită pentru hrănirea pisicilor, alimente
care conțin carne de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente pentru pisici pe bază de sau care conțin
pește.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă
care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
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care conțin pește (exceptând transportul lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de bucăți, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
care constă din carne pentru animale tinere,
hrană sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, biscuiți pentru animale,
leguminoase (alimente pentru animale), produse
comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru

animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă
care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru
câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, oase de
mestecat pentru câini, hrană la conservă pentru
câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de
sau care conțin pește, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, hrană și băuturi pentru
animale, malt, paie (furaje), produse alimentare
și hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă
care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
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hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru câini,
hrană pentru câini,
biscuiți pentru câini, preparate alimentare pentru
câini, oase de mestecat pentru câini, hrană la
conservă pentru câini, oase de ros digestibile
pentru câini, alimente care conțin carne de pui
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
carne de vită pentru hrănirea câinilor, lapte
pentru utilizare ca aliment pentru câini, biscuiți
pentru pisici, alimente pentru pisici, preparate
alimentare pentru pisici, hrană la conservă
pentru pisici, alimente care conțin carne de
vită pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente pentru pisici pe bază de sau care
conțin pește, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, hrană și băuturi pentru animale,
malt, paie (furaje), produse alimentare și
hrană pentru animale, nutreț fortifiant pentru
animale, lucernă uscată pentru animale, grăunțe
pentru hrana animalelor, porumb pentru consum
de către animale, hrană de animale care
conține fân, hrană pe bază de cereale pentru
animale, făină pentru animale, mălai pentru a
fi consumat de către animale, hrană pentru
animale domestice, hrană mixtă pentru animale,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, hrană la conservă
care conține carne pentru animale tinere, hrană
la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, biscuiți
pentru animale, leguminoase (alimente pentru
animale), produse comestibile pentru animale,
hrană pentru animale domestice, hrană mixtă
pentru animale, alimente la conservă pentru
animale, biscuiți pentru căței, alimente pentru
căței, lapte praf pentru căței, băuturi pentru câini,
hrană pentru câini,
biscuiți pentru câini, preparate alimentare pentru
câini, oase de mestecat pentru câini, hrană la
conservă pentru câini, oase de ros digestibile
pentru câini, alimente care conțin carne de pui
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
carne de vită pentru hrănirea câinilor, lapte
pentru utilizare ca aliment pentru câini, biscuiți
pentru pisici, alimente pentru pisici, preparate
alimentare pentru pisici, hrană la conservă

pentru pisici, alimente care conțin carne de vită
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
carne de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, hrană și
băuturi pentru animale, malț, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale,
hrană de animale care conține fân, hrană pe
bază de cereale pentru animale, făină pentru
animale, mălai pentru a fi consumat de către
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, alimente la conservă
pentru animale, biscuiți pentru căței, alimente
pentru căței, lapte praf pentru căței, băuturi
pentru câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, oase
de mestecat pentru câini, hrană la conservă
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, servicii agenții de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, hrană și
băuturi pentru animale, malt, paie (furaje),
produse alimentare și hrană pentru animale,
nutreț fortifiant pentru animale, lucernă uscată
pentru animale, grăunțe pentru hrana animalelor,
porumb pentru consum de către animale,
hrană de animale care conține fân, hrană pe
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bază de cereale pentru animale, făină pentru
animale, mălai pentru a fi consumat de către
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, preparate pentru hrana
animalelor, hrană pentru animale de companie,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, culturi conservate
pe post de hrană pentru animale, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, hrană la conservă care constă din carne
pentru animale tinere, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
biscuiți pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, hrană pentru animale domestice, hrană
mixtă pentru animale, alimente la conservă
pentru animale, biscuiți pentru căței, alimente
pentru căței, lapte praf pentru căței, băuturi
pentru câini, hrană pentru câini, biscuiți pentru
câini, preparate alimentare pentru câini, oase
de mestecat pentru câini, hrană la conservă
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, biscuiți pentru pisici, alimente
pentru pisici, preparate alimentare pentru pisici,
hrană la conservă pentru pisici, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01694
(151) 23/02/2023
(732) STUDENȚII MUNCITORI

S.R.L., STR. VII NR.153/B, JUD.
MARAMUREȘ, CICÂRLĂU,
437095, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

sturom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1033),
gri (RAL 7001), negru

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

8. Unelte și scule (acționate manual), cuțite,
furculițe și linguri, aparate de ras.

───────
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(210) M 2023 01695
(151) 23/02/2023
(732) SC STAR RAL SRL, STR. FERMEI

NR. 4, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR.130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MZL

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2023 01696
(151) 23/02/2023
(732) SC STAR RAL SRL, STR. FERMEI

NR. 4, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR.130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ESCARPEN

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2023 01697
(151) 23/02/2023
(732) VR EXPERIENCE ZONE S.R.L.,

STR. NAGY LAJOS NR. 1, CORP
C4, JUD. MUREȘ, MIERCUREA
NIRAJULUI, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

VR EXPERIENCE ZONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.01;
26.11.12

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

41. Servicii de săli de joc prin realitate virtuală,
organizarea de expoziții de artă care folosesc
realitate virtuală, servicii oferite de săli de jocuri,
servicii de săli de jocuri, furnizare de instalații
de joacă pentru copii, divertisment, furnizare
de spații de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, organizarea de ateliere
recreative, organizarea de ateliere organizate în
scopuri educative, educație, instruire, activitați
sportive și culturale.
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───────

(210) M 2023 01698
(151) 23/02/2023
(732) COLY TRANS SRL, STR.

SECERIŞULUI NR.4, JUD. ILFOV,
ORŞ. POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Coly Trans Calitate
si Siguranta

(531) Clasificare Viena:
15.01.01; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

35. Publicitate, publicitate televizată, publicitate
prin bannere, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate, publicitate și marketing,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de publicitate afaceri imobiliare, servicii
management și servicii administrative cu privire
la comercializarea, transportul mărfurilor și
ambalarea acestora.
39. Transport terestru, transport, transport
securizat, transport rutier, transportul
pasagerilor, organizarea transportului,
organizarea transportării, servicii de transport,
transport cu camionul, transport de alimente,

transport pe monoșină, transport de cărți,
transport și depozitare, transport de deșeuri,
transport de bagaje, transport de bitum,
transport prin curier, transport de animale,
transport de bunuri, transport de bani,
transport de valori, transport de vehicule,
transport de mobilă, transport prin conducte,
transport pe cablu, transport de pacienţi,
informații privind transportul, servicii privind
folosirea macaralelor, depozitare de sisteme de
macarale, transport de sisteme de macarale,
depozitarea mărfurilor, depozitarea deșeurilor,
depozitarea lichidelor, servicii de depozitare,
depozitare de produse, depozitare în vrac,
depozitare de bagaje, depozitare de mobilier,
depozitare de elemente componente, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, depozitarea produselor
în lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
ambalarea, ambalarea mărfurilor, ambalarea
produselor, organizarea transportului, furnizare
de instalații de amarare, furnizarea de
instalații pentru acostarea navelor, închiriere
de garaje, închiriere de garaje și de locuri
de parcare, închiriere de locuri de acostare
pentru ambarcațiuni, închiriere de locuri de
parcare și garaje pentru vehicule, închiriere
de sisteme mecanice de parcare, închirierea
de locuri de parcare, rezervare de locuri de
parcare în aeroporturi, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de depozitare în
garaj, servicii de garaje pentru parcare, servicii
de parcare cu valet, închirieri de locuri de
acostare pentru nave, închirieri de locuri de
parcare în garaj, închirieri de spații de parcare
pentru vehicule.

───────
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(210) M 2023 01699
(151) 23/02/2023
(732) VADAN SRL, STR. GIMNAZIULUI

NR. 18, JUD. DÂMBOVIȚA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Vadan

(531) Clasificare Viena:
12.01.01; 13.03.07; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
274 C)

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

20. Canapele, canapele rabatabile, canapele
extensibile, canapele de perete, canapele de
două locuri, scaune, corpuri de bucătărie,
mese de bucătărie, dulapuri încastrate, dulapuri
(mobilier), dulapuri compartimentate, dulapuri
murale, dulăpioare suspendate, corpuri de
dulapuri, dulapuri pentru haine, dulapuri pentru
toaletă, dulapuri pentru depozitarea articolelor,
plăci frontale de dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), birouri (mobilier), birouri
portabile, mese pentru birouri, birouri și mese,
paturi, paturi supraetajate, paturi portabile,
paturi pliante, paturi divan, paturi ajustabile,
paturi-canapea, somiere pentru paturi, bănci
(mobile), bănci de picnic, mobilier școlar, mese,
mese decorative, mese (mobilier), mese pliante,
tejghele (mese), mese laterale, mese consolă,
mese pentru săli de mese, mese de scris,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese pentru

grădină, mese de picnic, mese de conferință,
mese pentru computer, accesorii pentru mobilier,
care nu sunt din metal.

───────

(210) M 2023 01700
(151) 23/02/2023
(732) MARIANA FLORICA REIT, STR.

BRADUL INALT NR. 164, JUD.
BRAȘOV, BRAN SOHODOL,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PENSIUNEA CALEA

HAIDUCILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2023 01701
(151) 23/02/2023
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STRADA BARBU
VACARESCU NR. 201, ET. 8 SI
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BDUL
MIRCEA VODA NR. 24, ET. 4,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030667,
ROMANIA

(540)

CAROLINA MALL
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
închiriere de spații comerciale, închiriere de
spațiu în centrele comerciale.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2023 01702
(151) 23/02/2023
(732) TRIVAS GRUP SRL, STR.

MERCUR NR. 49, JUD. BRĂILA,
BRAILA, 070756, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
HUB DACIA

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2023 01703
(151) 23/02/2023
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA
14, PARTER, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ANTENA 3

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, software și
aplicații software descărcabile pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual
pe internet, software și aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la programe
de știri sau la o emisiune de televiziune
sau de radio, software și aplicații software
destinate distribuției de materiale video digitale,
de fișiere descărcabile audio și video și
de conținut multimedia referitor la știri,
evenimente actuale, sport, starea vremii, politică,
educație, istorie, divertisment, restaurante,
hoteluri și călătorii, software și aplicații software
descărcabile care oferă accesul la cursuri
educative sau de instruire, software și aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
conferințe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la evenimente educative,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, conținut descărcabil audio,
video și/sau audiovizual, inclusiv știri, filme,
trailere, clipuri, seriale tv, programe de
televiziune, documentare, interviuri, recenzii,
comentarii și podcast-uri, publicații electronice
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
benzi desenate descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei
emisiuni de televiziune, conținut media digital
descărcabil sub forma unei emisiuni radio,
platforme software de calculator descărcabile
pentru rețele sociale, suporturi de date stocate
sau descărcabile, suporturi de stocare digitale
sau analog, seturi de date, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator, programe
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35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, pe site-uri web ori în cadrul aplicațiilor
informatice, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, publicitate
exterioară, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, producţia de clipuri publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), dezvoltarea de concepte publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, pentru terți, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, stabilirea
abonamentelor la ziare și ziare electronice,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, studii de marketing, cercetare de

38. Servicii de telecomunicații, difuzarea de
radio şi televiziune, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune, transmiterea de
programe și emisiuni de televiziune prin
satelit, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune și/sau programe și emisiuni
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune
în sistem pay-per-view, transmisie de știri
și informații de actualitate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului
la bazele de date, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, servicii de
agenții de știri electronice, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea video la cerere (video-
on-demand), transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (webcam),
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii)
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de calculator pentru televiziune interactivă și
pentru jocuri și/sau concursuri interactive.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume, invitaţii
(papetărie), bannere din hârtie, cărţi, calendare,
reproduceri grafice, ghiduri tv, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei), materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire.

marketing, servicii de relaţii media, servicii
de revista presei, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, sondaje de opinie, relaţii
publice, organizarea de evenimente în scop
publicitar sau comercial, organizarea online de
evenimente în scop publicitar sau comercial,
organizarea de campanii de promovare,
organizarea și desfășurarea de evenimente
comerciale, organizarea de expoziții în scop
publicitar sau comercial, organizarea de târguri
în scop publicitar sau comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale sau publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
produselor și serviciilor prin intermediul
influencerilor, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor.



41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producţia de programe de
radio, producția de programe de televiziune,
producţia de emisiuni de radio, producția
de emisiuni de televiziune, producția de
talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
producție de spectacole de televiziune,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, organizarea de dezbateri televizate,
organizarea de dezbateri la radio, divertisment
radio, divertisment de televiziune, creare
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de instruire prin intermediul emisiunilor
de radio sau de televiziune, furnizare de
divertisment, educație, informații culturale și
sportive prin intermediul televiziunii, furnizare
de divertisment, informații sportive, informații
culturale și educațive prin intermediul posturilor
de radio, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, producția de
emisiuni-concurs pentru televiziune, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producția și
prezentarea emisiunilor de știri, programare a
programelor de radio și televiziune, producție
de programe de știri pentru difuzare prin
internet sau alte alte rețele de comunicații,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune care conține o
combinatie de anchete jurnalistice, investigații
jurnalistice, reportaje și dezbateri în platoul
televiziunii pe subiectele abordate, producția
și prezentarea unei emisiuni de televiziune
cu teme și invitați din diferite domenii de
interes, producția și prezentarea unei emisiuni
de televiziune în care sunt prezentate și
dezbătute principalele informații și știri ale
zilei, producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune în care sunt prezentate și dezbătute
probleme sociale, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune în care sunt
prezentate și dezbătute informații de afaceri și
de interes economic, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune în care sunt
prezentate și dezbătute informații și aspecte
turistice și culturale, producția și prezentarea
de programe multimedia cu știri, cultură și
actualități, distribuite pe mai multe platforme
prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, consultanță editorială, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de

scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme, știri şi programe de
televiziune, nedescărcabile, prin servicii de
transmitere video la cerere (video-on demand),
închiriere de programe de televiziune, producție,
compilare, prezentare și distribuție de conținut
audio, video, audiovizual și multimedia, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la știință,
tehnologie, educație, instruire, artă, sport,
divertisment, afaceri, organizare de gale de
ceremonie, servicii educative, culturale și
de divertisment difuzate într-o rețea globală
de comunicații, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de reportaje fotografice, fotografie, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizare de conținut audio și video online
nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, producere de
podcasturi, organizare de webinare, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, organizarea de
ateliere, dublări, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, microfilmare,
prezentarea prestaţiilor live, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
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educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), servicii de tabere (divertisment și
educație), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, producții de
teatru radiofonic, producții de teatru de
televiziune, producţii de teatru, organizarea de
spectacole live, organizarea de cursuri prin
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține
ziare și extrase din ziare, precum și emisiuni
de televiziune și de radio înregistrate, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), furnizare
de servicii educaționale pentru copii prin
emisiunilor de televiziune, furnizare online de
tururi virtuale ghidate, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video cu
ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe de
afaceri și know-how (training), prezentarea de
expoziții muzeale
42. Dezvoltare de software pentru procesarea
și distribuirea de conținut multimedia, proiectare
și dezvoltare de software pentru ghiduri
electronice pentru programe de televiziune,
furnizarea accesului temporar la software online
nedescărcabil pentru producția, difuzarea și
vizualizarea conținutului audiovizual, furnizarea
accesului temporar la aplicații software
nedescărcabile pentru producția, difuzarea și

vizualizarea conținutului audio, video sau
audiovizual, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, software ca serviciu (saas), găzduire de
conținut digital, găzduire de conținut multimedia,
crearea și întreținerea website-urilor, furnizare
de acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online
45. Acordarea de licențe pentru filme, televiziune
și conținut video (servicii juridice)

───────

(210) M 2023 01704
(151) 23/02/2023
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT,

STRADA BARBU VACARESCU
NR. 201, ET. 8 SI 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BDUL
MIRCEA VODA NR. 24, ET. 4,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030667,
ROMANIA

(540)

CAROLINA MALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 01.01.10

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
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închiriere de spații comerciale, închiriere de
spațiu în centrele comerciale
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────

(210) M 2023 01705
(151) 23/02/2023
(732) BOGDAN MARIAN MUSCALAU,

BD. UNIRII NR.13, BL.2C SC.2
AP.41, BUCURESTI, 040102,
ROMANIA

(540)

GymHyper

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

5. Batoane alimentare ca suplimente nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca
supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
băuturi pe bază de vitamine, preparate pe
bază de multivitamine, suplimente alimentare,
suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței
25. Articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
vestimentare pentru bărbați, bluze de
antrenament, bluze sport, colanți, echipament
sportiv, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei

și copii, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, îmbrăcăminte pentru sport, maiouri,
maiouri sportive, mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), pantaloni, pantaloni de sport,
pantaloni mulați, pantaloni scurți, pantaloni scurți
pentru sport, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, topuri (articole vestimentare),
treninguri (pentru sport), tricouri

───────

(210) M 2023 01706
(151) 23/02/2023
(732) ALENDA CONCEPT STORE SRL,

SOS. GIURGIULUI NR. 117, BL. 4,
SC. 8, ET. 4, AP. 243, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040659, ROMANIA

(540)
ALENDA

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────

(210) M 2023 01707
(151) 23/02/2023
(732) ALENDA CONCEPT STORE SRL,

SOS. GIURGIULUI NR. 117, BL. 4,
SC. 8, ET. 4, AP. 243, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040659, ROMANIA

(540)
ALENDA HOME

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────
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