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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00558 27/01/2023 IGOR CIBOTARAS premolive

3 M 2023 00604 27/01/2023 SME FINTECH SOLUTIONS
SRL

Bankedge finance automation

4 M 2023 00629 27/01/2023 CHEMOIL IMPEX SRL CHEMOIL

5 M 2023 00631 27/01/2023 SOLARI ELECTRIC ENERGY
SRL

SOLARI

6 M 2023 00632 27/01/2023 RAZVAN MIHAI MATEESCU
COSMIN STEGARU
CRISTIAN FOGARASSY

DIVINITA

7 M 2023 00633 27/01/2023 THE E-LEARNING COMPANY
SA

Docentix LMS

8 M 2023 00634 27/01/2023 ASOCIAȚIA PAVA
KULINARIQUM EGYESULET

PICULA PIȚULĂ

9 M 2023 00635 27/01/2023 POGURSKI ARHIP
CONSTANTIN

RegenDays

10 M 2023 00636 27/01/2023 POGURSKI ARHIP
CONSTANTIN

GURSK MEDICA

11 M 2023 00637 27/01/2023 ASOCIAȚIA IMPLANTODAYS 32ACADEMY

12 M 2023 00638 27/01/2023 GURSK MEDICA SRL ALĂTURI DE MEDICII
STOMATOLOGI

13 M 2023 00639 27/01/2023 PALAT COMTUR SRL reze

14 M 2023 00640 27/01/2023 SILVIU PRIGOANA KAPITAL TV

15 M 2023 00641 27/01/2023 MOUNTAIN THERAPY SRL În Drumeție

16 M 2023 00642 27/01/2023 SILVIU PRIGOANA K TV

17 M 2023 00643 27/01/2023 VAMED PROD T TRIDENT

18 M 2023 00648 27/01/2023 CRONICA DE PSIHOLOGIE
SRL

CRONICA de PSIHOLOGIE by
Alexandra Frîncu

19 M 2023 00649 27/01/2023 GABRIELA ANGHEL CM CREDITMALL

20 M 2023 00650 27/01/2023 NOVA FOAM TRADE SRL SalteRo

21 M 2023 00651 27/01/2023 ALIN TURCU Novo

22 M 2023 00652 27/01/2023 CT FRIGO GROUP S.R.L. CT FRIGO GROUP

23 M 2023 00653 27/01/2023 SC NANO RACING SRL NANO RACING

2 M 2023 00601 26/01/2023 DAN COSTEL JITARIU ECONOMICOSUL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2023 00654 27/01/2023 ASOCIATIA CLUB SPORTIV DE

AIKIDO-LIFE TORANAGA
AIKIDO-LIFE

25 M 2023 00655 27/01/2023 KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING GMBH

MILKA FAVOURITES

26 M 2023 00656 27/01/2023 ME REPRESENTATIVE SRL Medfeed

27 M 2023 00657 27/01/2023 STEFAN-VALENTIN MANDACHI CAIETUL VISURILOR

28 M 2023 00658 27/01/2023 RIN FOOD & BAR SRL ZORA

29 M 2023 00659 27/01/2023 OFEK ELECTRONICS S.R.L. GP Green Point

30 M 2023 00660 27/01/2023 LUCKY SEVEN GAMBLING SRL Lucky 7 Seven sala de jocuri

31 M 2023 00661 27/01/2023 FAIR PLAY GAMES FAIR PLAY GAMES

32 M 2023 00662 27/01/2023 NEAG AGRO S.R.L. Vinoteca Pâncota

33 M 2023 00663 27/01/2023 FLORENTA-AMALIA
SANDULESCU

DIGITALGATE

34 M 2023 00664 27/01/2023 FLORENTA-AMALIA
SANDULESCU

SUNGATE FASHION

35 M 2023 00665 27/01/2023 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
VIBE DANCE STUDIO

VIBE DANCE STUDIO

36 M 2023 00666 27/01/2023 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
VIBE DANCE STUDIO

VIBE DANCE STUDIO

37 M 2023 00667 27/01/2023 ORNAMENT FLORI S.R.L. IRIS FLOWER SHOP

38 M 2023 00668 27/01/2023 DEERCASE STORE S.R.L. Cerbii

39 M 2023 00670 27/01/2023 STEFAN VICTOR HUREZEANU LIFE DENT

40 M 2023 00671 27/01/2023 ANTENA 3 S.A. ANTENA 3 BRAND DE ȚARĂ

41 M 2023 00672 28/01/2023 PRASTIE.RO S.R.L. PRĂȘTII-PRO

42 M 2023 00673 28/01/2023 PDP ARCHITECTURE &
PHOTOGRAPHY SRL

Baie la pachet Desenat[ de
arhitect. Livrată la pachet.

43 M 2023 00675 28/01/2023 GOLD GLASS SRL CITY GLASS PREMIUM

44 M 2023 00676 28/01/2023 GOLD GLASS SRL Glass Home gh

45 M 2023 00677 28/01/2023 LIVCO DESIGN SRL Art Plant

46 M 2023 00679 29/01/2023 SC BLUEREY SRL POIANA TRANSILVANIEI

47 M 2023 00680 29/01/2023 DIONISIE-COSMIN JURCOVAN Răcorele

48 M 2023 00681 29/01/2023 VEO SHOPPING APP SRL v Veo shopping app

49 M 2023 00682 29/01/2023 ALIN TURCU wonderland
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(210) M 2023 00558
(151) 27/01/2023
(732) IGOR CIBOTARAS, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR.
19, JUD. IAȘI, VALEA LUPULUI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

premolive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.07; 29.01.03; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde (RAL 6038)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, altele decât
uleiurile esențiale.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

IMASULUI, NR. 13A, JUDET IASI,
VALEA ADANCA, IAȘI, ROMANIA

(540)
ECONOMICOSUL

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

35. Servicii de comert en-detail si cu ridicata,
realizat on-line si off-line.

───────

(210) M 2023 00604
(151) 27/01/2023
(732) SME FINTECH SOLUTIONS SRL,

STR. PROF. DANIEL BARCIANU,
NR. 30, CAMERA 02, ETAJ
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Bankedge finance automation

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#5BCAE9, #1766AB, #273982,
#30BFC8), gri (HEX #838284), negru
(HEX #010101)

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator , înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
fişiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, table

(210) M 2023 00601
(151) 26/01/2023
(732) DAN COSTEL JITARIU, STR.
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electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
procesoare (unităţi centrale de procesare)/unităţi
centrale de procesare (procesoare), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile.
35. Servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul computerizat
al fişierelor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, audit financiar,
optimizarea traficului site-urilor web, servicii de
prelucrare a datelor, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
42. Oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
servicii de protecţie împotriva viruşilor
de calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta

defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, servicii de consultanță
tehnologică pentru transformare digital, servicii
de autentificare a utilizatorilor cu ajutorul
tehnologiei blockchain, dezvoltarea de jocuri de
calculator și jocuri video, servicii de programare
a calculatoarelor pentru prelucrare de date,
servicii de inginerie software pentru prelucrarea
datelor.

───────

(210) M 2023 00629
(151) 27/01/2023
(732) CHEMOIL IMPEX SRL, ALEEA

CAPIDAVA 9-11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022936, ROMANIA

(540)

CHEMOIL

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 26.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 187C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
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fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────

(210) M 2023 00631
(151) 27/01/2023
(732) SOLARI ELECTRIC ENERGY

SRL, STR. SOVEJA NR. 74 BL.FT2
SC.B AP30, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
SOLARI

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

9. Instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
celule fotovoltaice calibrate de referință, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, baterii solare, panouri
solare, module solare, module fotovoltaice
solare, structuri de panouri solare, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, celule de energie solară din silicon
cristalin.
37. Instalare de celule și module fotovoltaice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, instalarea sistemelor
alimentate cu energie solară, instalare de
sisteme de încălzire solară, întreținere și
reparare de instalații solare, întreținere și
reparare de instalații de încălzit solare.

───────

(210) M 2023 00632
(151) 27/01/2023
(732) RAZVAN MIHAI MATEESCU, STR

ROMA NR.10, ET.1, AP2, SECTOR
1, BUCURESTI, 011774, ROMANIA
COSMIN STEGARU, ALEEA
RADASENI, NR.7, BL.27, SC.2,
AP.21, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
CRISTIAN FOGARASSY, ALEEA
MASA TACARII NR.5, BL.S, SC.1,
AP.34, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DIVINITA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

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

clase:
1. Proteine pentru fabricarea de suplimente
alimentare
antioxidanți pentru fabricarea de suplimente
alimentare
vitamine destinate utilizării în fabricarea de
suplimente alimentare
5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
cu luteină, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu acid
folic, suplimente alimentare cu coenzima q10,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de polen,
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suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare din drojdie de bere,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
calciu, suplimente dietetice alimentare folosite
pentru post modificat, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare pe
bază de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng roșu,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de in,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de ulei de alge cu dha, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de comert online, offline, marketing,
publicitate, servicii de agenții deimport - export.
40. Preparare personalizată de suplimente
alimentare pentru oameni

───────

(210) M 2023 00633
(151) 27/01/2023
(732) THE E-LEARNING COMPANY

SA, STRADA NICOLAE IORGA
NR. 3,ETAJ 5, AP. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Docentix LMS

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

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

───────

(210) M 2023 00634
(151) 27/01/2023
(732) ASOCIAȚIA PAVA KULINARIQUM

EGYESULET, STR.BISERICII NR.
15, JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

PICULA PIȚULĂ

(531) Clasificare Viena:
03.07.19; 27.05.01; 27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2023 00635
(151) 27/01/2023
(732) POGURSKI ARHIP CONSTANTIN,

STR. CIRESULUI 16C, SC.1,ET.1,
AP.7, SAT FUNDENI, JUD. ILFOV,
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
RegenDays

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

35. Organizarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri in scopuri comerciale sau publicitare.
41. Organizarea și susținerea unor forumuri în
persoană, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, predare/servicii
eucaționale/servicii de instruire, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2023 00636
(151) 27/01/2023
(732) POGURSKI ARHIP CONSTANTIN,

STR. CIRESULUI 16C, SC.1,ET.1,
AP.7, SAT FUNDENI, JUD. ILFOV,
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
GURSK MEDICA

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

10. Aparate și instrumente dentare, aparate
dentare, electrice, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale.

───────

(210) M 2023 00637
(151) 27/01/2023
(732) ASOCIAȚIA IMPLANTODAYS,

STR. CIREȘULUI NR.16C, SC.1,
ET.1, AP.7, JUD. ILFOV, SAT
FUNDENI, COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
32ACADEMY

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

35. Organizarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri in scopuri comerciale sau publicitare.
41. Organizarea și susținerea unor forumuri în
persoană, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, predare/servicii
eucaționale/servicii de instruire, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2023 00638
(151) 27/01/2023
(732) GURSK MEDICA SRL, INTRAREA

VLĂSCEANU DUMITRU NR. 188,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ALĂTURI DE MEDICII

STOMATOLOGI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente dentare, aparate
dentare, electrice, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/01/2023-29/01/2023

(210) M 2023 00639
(151) 27/01/2023
(732) PALAT COMTUR SRL, STR.

SFINTUL GHEORGHE NR. 20,
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

reze

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.06;
29.01.11

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

clase:
6. Feronerie (de mică dimensiune), feronerie
pentru uși, feronerie pentru ferestre, piese de
feronerie arhitecturale din metale comune și
aliajele acestora, accesorii din metal pentru
tâmplărie, balamale din metal pentru de uși
și ferestre, dispozitive de închidere pentru uși,
metalice.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
închiriere de standuri de vânzare, servicii
de publicitate și marketing pentru articole de
feronerie, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
agenții de import și export.

───────

(210) M 2023 00640
(151) 27/01/2023
(732) SILVIU PRIGOANA, STR.

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

(540)
KAPITAL TV

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
38. Transmiterea de programe de televiziune
prin sateliți spațiali.
41. Divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăților.

───────
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(210) M 2023 00641
(151) 27/01/2023
(732) MOUNTAIN THERAPY SRL, SAT

COSOBA STR. PRINCIPALA
NR. 4, JUD. GIURGIU, COMUNA
COSOBA, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

În Drumeție

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 05.05.21; 26.01.01; 29.01.14

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

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

39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii specifice
agențiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport.

───────

(210) M 2023 00642
(151) 27/01/2023
(732) SILVIU PRIGOANA, STR.

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

(540)

K TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 27.05.24;
26.07.20

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

clase:
38. Transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de știri și informații
de actualitate, transmisie de sunet și imagine
prin satelit sau rețele multimedia interactive,
transmiterea de programe de televiziune prin
sateliți spațiali.

───────
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(210) M 2023 00643
(151) 27/01/2023
(732) VAMED PROD, STR. MIRCEA CEL

BATRAN NR. 119, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

T TRIDENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 29.01.12

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

clase:
6. Jaluzele metalice, jaluzele din metal, jaluzele
rulante din oțel, jaluzele exterioare din metal,
jaluzele metalice de exterior, jaluzele lamelare
din metal, jaluzele metalice (pliante, de exterior),
jaluzele verticale din metal (exterioare), mânere
din metal pentru jaluzele, jaluzele verticale din
metal (exterior), jaluzele venețiene (de exterior),
din metal, jaluzele lamelare orizontale (de
exterior), din metal, jaluzele din metal pentru
uz extern, jaluzele orizontale venețiene (de
exterior), din metal, pergole din metal, marchize
din metal, marchize din metal (materiale de
construcții).
19. Pervazuri de ferestre (nemetalice), pervazuri
de ferestre, nemetalice, panouri cu ferestre
(cadre nemetalice) utilizate în construcții,
ferestre de acoperiș în formă de evantai,
din materiale nemetalice, jaluzele nemetalice
cu șipci (pentru exterior), jaluzele nemetalice,
jaluzele confecționate din materiale nemetalice,
jaluzele nemetalice termice (din șipci, pentru
exterior), jaluzele rulante pentru utilizare
exterioară (nu din metal sau textile), jaluzele
orizontale lamelare (interioare), care nu sunt
din metal sau din materiale textile, jaluzele
rulante din lemn pentru uz exterior, jaluzele
orizontale venețiene (de exterior), care nu sunt
din metal sau din materiale textile, pergole
nemetalice, marchize nemetalice (construcții),
cadre (nemetalice) pentru marchize.

20. Ecrane de protecție solară (realizate din
șipci, pentru interior), jaluzele pentru ferestre (de
interior), garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu
din metal, elemente decorative pentru ferestre,
jaluzele de interior, din material textil, accesorii,
nu din metal, pentru jaluzele, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, obloane (jaluzele), jaluzele (interioare,
cu stinghii) pentru protecție împotriva luminii,
pergole (mobilier), paravane solare (pliante,
pentru exterior), paravane solare (de interior), nu
din metal sau textile.
22. Jaluzele exterioare din materiale textile,
copertine, prelate, corturi și acoperitoare și
căptușeli nemontate, pânze (textile).
37. Instalare de uși și ferestre, instalarea de
uși și ferestre, reparare de tocuri pentru uși
și ferestre, lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
instalarea de componente de etanșare împotriva
curenților de aer pentru ferestre glisante,
instalare de jaluzele, instalare și reparații de
jaluzele, montare și reparații de jaluzele.

───────
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(210) M 2023 00648
(151) 27/01/2023
(732) CRONICA DE PSIHOLOGIE SRL,

STR. PIEŢII BL. C4, SCARA D,
AP. 8, JUD. ARGEȘ, COSTEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRONICA de PSIHOLOGIE
by Alexandra Frîncu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.25; 26.01.03

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul

afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terţi, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
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produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicaţii,
sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, oferirea de informații
de tip carte de telefoane, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, servicii de generare de potențiali clienți,
administrare computerizată a înregistrărilor și
dosarelor medicale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de informații comerciale furnizate prin
accesul la bază de date computerizată,
marketing pentru evenimente, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de publicitate pentru produse

farmaceutice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de camere
de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, asigurarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea globală de
computere, servicii de teleconferinţă, servicii
telegrafice, servicii de telefonie, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de
telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă, servicii de poştă
vocală, transmisia fără fir (wireless), servicii
de geolocație (servicii de telecomunicații),
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații
prin mijloace electronice, transmisie de informații
și imagini referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
prin corespondenţă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
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cerere, servicii de jocuri furnizate online de la
o reţea computerizată, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, servicii de evaluare
a stării fizice pentru antrenamente, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
înregistrări sonore, subtitrare, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), transfer de
cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii de certificare educațională, și anume
oferirea de cursuri de formare și examinare
în domeniul educațional, cercetare în domeniul
educaţional, organizarea de evenimente de
divertisment, servicii de subtitrare, desfășurarea
de evenimente de divertisment, producere
de podcasturi, organizare de conferințe și

simpozioane în domeniul medical, organizare
de seminarii și congrese în domeniul medicinei,
coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, cursuri de instruire privind sănătatea,
cursuri de pregătire în medicină, formare
profesională cu privire la primul ajutor, formare
profesională privind evitarea problemelor de
sănătate, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
servicii educative în domeniul medicinei.
44. Servicii de medicină, servicii medicale,
servicii de medicină alternativă, servicii
de sanatoriu pentru convalescenţi, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire paliativă, îngrijire, medicală,
consiliere farmaceutică, servicii de psiholog,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
consiliere alimentară și nutrițională, servicii de
medicină regenerativă, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consultanță legate de servicii medicale.

───────
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(210) M 2023 00649
(151) 27/01/2023
(732) GABRIELA ANGHEL, STR. TOMA

CARAGIU NR. 5A, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR.11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CM CREDITMALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2023 00650
(151) 27/01/2023
(732) NOVA FOAM TRADE SRL, STR.

EXERCIȚIULUI, NR. 93, BL. D18,
SC. A, ET. 1, AP. 5, JUDEȚ ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SalteRo

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

20. Paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate
de către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi de camping, rotile nemetalice pentru
paturi, paturi de spital, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile pentru bebeluși,
paturi portabile, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri de voiaj pentru copii, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele cu aer pentru camping,
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical,
saltele de dormit, saltele din latex, saltele din
paie, saltele din spumă, saltele din spumă
pentru camping, saltele gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
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sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului, perne gonflabile, perne parfumate,
perne pentru alăptat, perne mari, perne pentru
bebeluși, perne pentru animale de companie,
perne pentru fotolii, perne în formă de u,
perne (tapițerie), perne pentru gât (altele decât
cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, perne pentru
scăunele de pe stadion, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, perne umplute, perne
umplute cu păr, pernițe de tip beanbag, rame
pentru baldachine de paturi, somiere pentru
paturi, somiere cu arcuri, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: paturi, paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi cu aer, altele
decât cele de uz medical, paturi de camping,
rotile nemetalice pentru paturi, paturi de spital,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de
apă cu margini moi (altele decât cele de uz
medical), paturi hidrostatice, altele decât cele
de uz medical, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pliante, paturi
portabile pentru bebeluși, paturi portabile, paturi
prevăzute cu saltele cu arcuri interioare, paturi
supraetajate, pătuțuri de siguranță, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele, saltele (altele decât saltelele pentru
nașteri), saltele auto portabile, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu aer, altele decât cele
de uz medical, saltele de dormit, saltele din latex,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele din
spumă pentru camping, saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,

cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu
apă, altele decât cele de uz medical, perne
de baie, perne de aer sub formă de mobilier
(nu pentru uz medical), perne de maternitate,
perne de sprijin pentru cap, perne de susținere
a gâtului, perne de susținere a spatelui, care
nu sunt de uz medical, perne de susținere
folosite la scaunele de siguranță de mașină
pentru copii, perne de susținere pentru scăunele
de copii, perne de tip beanbag, perne din
bambus, perne decorative, perne de voiaj, perne
din latex, perne din spumă cu memorie, perne
gonflabile, altele decât cele pentru uz medical,
perne gonflabile pentru susținerea gâtului, perne
gonflabile (altele decât cele pentru uz medical)
pentru zona din jurul gâtului, perne gonflabile,
perne parfumate, perne pentru alăptat, perne
mari, perne pentru bebeluși, perne pentru
animale de companie, perne pentru fotolii,
perne în formă de u, perne (tapițerie), perne
pentru gât (altele decât cele pentru uz medical
sau chirurgical), perne pentru podea japoneze
(zabuton), perne pentru poziționarea capului la
bebeluși, perne pentru scăunele de pe stadion,
perne pentru sprijinirea capului bebelușilor,
perne pneumatice, altele decât pentru uz
medical, perne umplute, perne umplute cu păr,
pernițe de tip beanbag, rame pentru baldachine
de paturi, somiere pentru paturi, somiere
cu arcuri, structuri pentru paturi, suporturi
confecționate din lemn flexibil pentru saltele,
tăblii de pat, furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
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de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2023 00651
(151) 27/01/2023
(732) ALIN TURCU, STR. MASINII, NR.

3, JUDEȚ IAȘI, PETRESTI, 700222,
IAȘI, ROMANIA

(540)
Novo

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

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2023 00652
(151) 27/01/2023
(732) CT FRIGO GROUP S.R.L., BD.

VALEA CETATII, NR. 28, BL. B26,
SC. A, AP. 34, JUDEȚ BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV, 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)

CT FRIGO GROUP

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru, rosu ,
negru

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

37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, întreținere de rutină a
aparatelor de aer condiționat, reparare și
întreținere de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de curățare a aparatelor
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de aer condiționat, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate
de aer condiționat, readaptare a instalațiilor
de încălzire, de ventilare și de aer condiționat
din clădiri, instalare, întreținere și reparații de
aparate de climatizare, instalarea aparatelor
de încălzire, instalații de încălzire centrală,
instalare de încălzire centrală, instalare de
aparate de încălzire, reparare de aparate de
încălzire, instalare de aparate de încălzire
centrală, instalare de sisteme de încălzire
solară, întreținere și reparații de instalații de
încălzire, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, reparare și întreținere de aparate de
încălzire, readaptare a instalațiilor de încălzire
din clădiri, instalare de aparate de încălzire și
de răcire, instalare, reparare și întreținere de
echipament de încălzire, servicii consultative
privind instalarea de aparate de încălzire și
de răcire, reparații sau întreținere de centrale
termice, instalarea sistemelor alimentate cu
energie solară, instalare de sisteme de energie
solară pentru construcții de uz locativ, servicii de
construcții, instalare, întreținere și reparare hvac
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului).

───────

(210) M 2023 00653
(151) 27/01/2023
(732) SC NANO RACING SRL, BDUL

METALURGIEI NR. 134, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
NANO RACING

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, fierărie,
articole mici din armătură metalică, construcţii
din metal, structuri si schelete metalice.

───────

(210) M 2023 00654
(151) 27/01/2023
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

DE AIKIDO-LIFE TORANAGA,
STR. CLAUDIU NR 16, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREȘTI, A,
ROMANIA

(540)

AIKIDO-LIFE

(531) Clasificare Viena:
24.11.17; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Academii (educaţie), instruirea ı̂n artele
marţiale aikido, educaţie de tip şcoală cu
internat, antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment ı̂n artele marţiale aikido,
transfer de know-how (instruire) ı̂n artele
marţiale aikido, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, pregătire ı̂n
artele marţiale aikido, furnizarea de informaţii
ı̂n domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, efectuarea antrenamentelor de arte
marţiale aikido, ı̂nchirierea echipamentului
pentru competitii sportive, furnizarea de articole
pentru practicarea artelor marţiale aikido,
efectuarea de excursii cu ghid, predarea de arte
marţiale aikido, servicii ale cluburilor de sport
(antrenamente de artele marţiale), servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale ı̂n
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
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de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii ı̂n scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
servicii de instructor personal (antrenament
ı̂n artele marţiale aikido), educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, ı̂nchirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), servicii
de e-sport, transfer de cunoștințe de afaceri
și know-how (training), servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare ı̂n domeniul educațional,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive.

───────

(210) M 2023 00655
(151) 27/01/2023
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ

HOLDING GMBH,
CHOLLERSTRASSE 4, ZUG, 6300,
ELVEȚIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MILKA FAVOURITES

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

30. Cacao, băuturi pe bază de cacao și ciocolată
și preparate pentru fabricarea acestor băuturi,
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale,
în special produse de cofetărie de ciocolată
și produse de cofetarie din zahăr, biscuiţi,
napolitane, torturi/prăjituri, produse de patiserie,
prajituri cu brânză, produse de copt și din
aluat, preparate din cereale, gheaţă comestibilă
și anume produse de inghetată, produse de
cofetarie si deserturi congelate, produse de
cofetarie si deserturi racite, ciocolată tartinabilă.

───────

(210) M 2023 00656
(151) 27/01/2023
(732) ME REPRESENTATIVE SRL, ŞOS.

PĂCURARI, NR. 90, BL. 481, SC.
D, ET. 4, AP. 15, JUDEȚ IAȘI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ
IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Medfeed

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (hex
#1E1E1E), roșu (hex #EE4836)

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

9. Film de desene animate, roboţi telefonici,
aparatură didactică audiovizuală, genţi adaptate
pentru laptopuri, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), carcase pentru
telefoanele inteligente, şnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri (audio-video), compact-
discuri (memorie numai pentru citire), dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
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calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, huse
pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, rame foto digitale,
semne digitale, asistenţi personali digitali (apd),
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, dvd playere, agende
electronice, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, portofele electronice descărcabile,
dicţionare electronice portabile, terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
roboţi de laborator, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială pentru utilizare în cercetare științifică,
aparate şi echipamente pentru salvarea
vieţii, suporturi magnetice de date, monitoare
(programe de calculator), playere media
portabile, cititoare (echipament de procesare
a datelor), emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, computer game software,
downloadable, huse pentru laptopuri, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru
ochelari, lentile pentru ochelari, rame pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari, ochelari, ochelari
de soare, materiale didactice, roboţi de învăţare,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
unităţi flash usb, seturi de date, înregistrate
sau descărcabile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile și telefoane mobile inteligente,
softuri descărcabile ca dispozitive medicale
(samd), baze de date (electronice), baze de
date interactive, seturi de date, înregistrate sau
descărcabile.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,

consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terţi, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
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comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicaţii,
sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, oferirea de informații
de tip carte de telefoane, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, servicii de generare de potențiali clienți,
administrare computerizată a înregistrărilor și
dosarelor medicale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de informații comerciale furnizate prin
accesul la bază de date computerizată,
marketing pentru evenimente, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale.

38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de camere de chat pe internet, trimiterea
de mesaje, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea
prin satelit, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
globală de computere, servicii de teleconferinţă,
servicii telegrafice, servicii de telefonie, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de
telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă, servicii de poştă
vocală, transmisia fără fir (wireless), servicii
de geolocație (servicii de telecomunicații),
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații
prin mijloace electronice, transmisie de informații
și imagini referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă.
41. Academii (educaţie), închirierea
echipamentelor audio, servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
prin corespondenţă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
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filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la
o reţea computerizată, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, servicii de evaluare
a stării fizice pentru antrenamente, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
înregistrări sonore, subtitrare, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), transfer de
cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii de certificare educațională, și anume
oferirea de cursuri de formare și examinare
în domeniul educațional, cercetare în domeniul
educaţional, organizarea de evenimente de
divertisment, servicii de subtitrare, desfășurarea
de evenimente de divertisment, producere

de podcasturi, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
de seminarii și congrese în domeniul medicinei,
coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, cursuri de instruire privind sănătatea,
cursuri de pregătire în medicină, formare
profesională cu privire la primul ajutor, formare
profesională privind evitarea problemelor de
sănătate, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
servicii educative în domeniul medicinei.
42. Efectuarea de studii clinice, oferirea
de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanţa software-ului
pentru calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
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software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
stilizare (proiectare industrială), scriere tehnică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web, scrierea de coduri,
consultanță în domeniul securității rețelelor
de telecomunicații, proiectare de prototipuri,
proiectare de modele simulate pe computer,
servicii de consultanță tehnologică pentru
transformare digitală, cultură de celule pentru
scopuri de cercetare științifică, servicii de
programare a calculatoarelor pentru prelucrare
de date, servicii de inginerie software pentru
prelucrarea datelor, proiectare de sisteme de
stocare a datelor.
44. Servicii de medicină, servicii medicale,
servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă, îngrijire,
medicală, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională,
servicii de îngrijire postnatală, servicii de
medicină regenerativă, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consultanță legate de servicii medicale.

───────

(210) M 2023 00657
(151) 27/01/2023
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STRADA MORII, NR. 240B, JUDEȚ
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CAIETUL VISURILOR

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 03.02.01; 17.05.21; 02.01.01;
02.01.22; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

(591) Culori revendicate:negru, maro deschis,
auriu, galben auriu, portocaliu

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/01/2023-29/01/2023

(210) M 2023 00658
(151) 27/01/2023
(732) RIN FOOD & BAR SRL, STR.

ADAMCLISI, NR. 1 E, CAMERA
1, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ZORA

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (pantone
process black c), albastru (pantone 641
C), turcoaz (pantone 325 C)

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00659
(151) 27/01/2023
(732) OFEK ELECTRONICS S.R.L.,

ȘOS. BUCUREȘTI-URZICENI NR.
68,, CORP C2, DEPOZITUL 3,
JUDEȚ ILFOV, AFUMAȚI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ
2, APART. 4-5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

GP Green Point

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aparate pentru aerarea băuturilor, aparate
pentru aerarea apei, pompe de bere, mașini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
mixere, electrice, pentru uz casnic, mașini
de umplut sticle, mașini de spălat sticle,
mașini de astupat sticle, mașini de capsulat
sticle, mașini de sigilat sticle, mașini de tăiat
pâinea, mașini pentru prepararea berii, mașini
și aparate pentru curățare, electrice, dispozitive
de curățare cu abur, foarfeci de tăiat (mașini),
râșnițe de cafea, altele decât cele acționate
manual, separatoare de cremă / lapte, mașini
de tăiat, mașini de spălat vase, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, mașini
de umplere, mori de măcinat făina, mașini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, prese de
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fructe, electrice, pentru uz casnic, diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale mașinilor),
răzătoare pentru legume, unelte de mână,
altele decât cele acționate manual, aparate
de spălat cu înaltă presiune, incubatoare
pentru ouă, mașini de călcat, extractoare
de suc, electrice, aparate de tocat pentru
bucătărie, electrice, cuțite electrice, mașini de
tocat carne, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acționate manual,
mașini de împachetare, mașini de ambalare,
mașini pentru fabricarea pastelor făinoase,
electrice, mașini de decojit, râșnițe de piper,
altele decât cele acționate manual, mașini de
perforat, mașini pentru fabricarea cârnaților,
foarfeci electrice, desfăcătoare de conserve,
electrice / deschizătoare de conserve, electrice,
spiralizatoare de legume, electrice, teluri,
electrice, pentru uz casnic, prese de vin,
feliatoare de brânză, electrice, decojitoare de
legume, electrice, feliatoare electrice de legume,
tocătoare electrice de legume.
8. Cuțite pentru deschis cutiile, cuțite ceramice,
feliatoare de brânză, neelectrice, satâre
(cuțite), tacâmuri, cuțite, feliatoare pentru
ouă, neelectrice, pietre de polizor abrazive,
pile abrazive, plăci abrazive, tăietoare de
fructe, curățitoare de fructe, pensete pentru
îndepărtarea părului, cuțite de vânătoare, dălți
pentru gheață, fierăstraie mecanice, răzătoare
mandoline pentru bucătărie, mânere pentru
cuțite, polonice (unelte de mână), seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, cuțite
de mărunțit / cuțite de descărnat / satâre fiind
cuțite pentru carne, mojare pentru sfărâmare
(unelte de mână), clești pentru unghii, pile
de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, desfăcătoare de stridii,
cuțite de sculptat (unelte de mână), cuțite de
decojit, seturi de pedichiură, bricege, cuțite
pentru pizza, neelectrice, clești de perforat
(unelte de mână), perforatoare (unelte de mână),
cuțite pentru solzi, foarfeci mecanice (ustensile
de mână), foarfeci de tuns, veselă de argint
(cuțite, furculițe și linguri), spatule (unelte de
mână), linguri, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri) / articole pentru masă (cuțite, furculițe
și linguri), furculițe de masă, cuțite de masă,
furculițe și linguri de plastic, cuțite de masă,
furculițe și linguri pentru bebeluși, desfăcătoare
de conserve, neelectrice / deschizătoare de
conserve, neelectrice, pensete, feliatoare de
legume, acționate manual/ mărunțitoare de
legume, acționate manual, cuțite pentru friptură,
furculițe pentru friptură, cuțite de legume,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acționate manual, decojitoare de legume,
acționate manual, foarfeci mari de grădină

(foarfeci), cuțite multifuncționale, dispozitive
manuale de desprins boabele de porumb de pe
știulete, feliatoare manuale de fructe, roboți de
bucătărie manuali.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalații de filtrare a
aerului, friteuze cu aer, duze anti-stropire
pentru robinete, autoclave, electrice, pentru
gătit / oale sub presiune, electrice, cuptoare
pentru brutărie, grătare, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate de prăjit pâinea / prăjitoare
de pâine, mașini de făcut pâine, mașini de
copt pâine, fântâni de ciocolată, electrice,
prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
mașini de cafea, electrice, ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / mașini de gătit, aparate
și instalații de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, friteuze, electrice, aparate pentru
deshidratarea deșeurilor alimentare, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, mașini electrice
de făcut lapte de soia, capsule de cafea, goale,
pentru aparate electrice de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, hote de extracție pentru
bucătării, ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de gătit la aburi, electrice,
aparate pentru prăjirea fructelor, grătare de
cuptor, uscătoare de păr, aparate de uscare a
mâinilor pentru băi, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire și răcire pentru
distribuirea băuturilor calde și reci, cuptoare cu
aer cald, aparate cu aer cald, mașini și aparate
de făcut gheață, mașini de făcut înghețată,
ceainice, electrice, mașini de gătit (cuptoare),
instalații de răcire a laptelui, aparate de gătit
multifuncționale, pasteurizatoare, încălzitoare
pentru farfurii, mașini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de apă
sub presiune, prăjitoare, țepușe pentru prăjire,
frigări pentru prăjire, aparate de prăjire / plite
pentru fript (aparate de gătit) / grătare (aparate
de gătit), rotisoare, mașini de gătit sous-vide,
electrice, prăjitoare de tutun, prese pentru tortilla,
electrice, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
electrice, vase de încălzire, încălzitoare de apă,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate și mașini pentru purificarea apei,
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
instalații pentru alimentarea cu apă, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, mașini de
cafea cu purificator de apă încorporat, vase
electrice pentru prepararea înghețatei, vase de
gătit electrice.
21. Autoclave, neelectrice, pentru gătit / oale
de gătit sub presiune, neelectrice, coșuri
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pentru uz casnic, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit, halbe de bere,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
desfăcătoare de sticle, electrice și neelectrice,
sticle, boluri (bazine) / bazine (boluri), cutii
de sticlă, coșuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
recipiente de unică folosință din folie de aluminiu,
de uz casnic, tuburi pentru curățat usturoi,
dispozitiv de turnat vin, vase de mâncare pentru
animale de casă, vase de mâncare pentru
animale de casă, automate, pipete pentru sos,
untiere, servire (tăvi), forme de prăjituri, tuburi
și capete pentru decorarea prăjiturilor, cutii
pentru dulciuri / cutii de bomboane, ceaune,
ceramică pentru uz casnic, bețișoare pentru
mâncat, site de strecurat (ustensile de uz
casnic), suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râșnițe de
cafea, acționate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, recipiente pentru uz
casnic sau de bucătărie, forme pentru copt,
forme pentru fursecuri (biscuiți), borcane pentru
fursecuri, seturi de oale pentru gătit, țepușe
metalice pentru gătit, oale de gătit, neelectrice,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbușoane, electrice și neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deșeuri din
bumbac pentru curățat, seturi de recipiente
pentru ulei și oțet, recipiente pentru ulei /
oțet, tăvi pentru firimituri, concasoare pentru
bucătărie, neelectrice, cești, pahare din hârtie
sau plastic, tocătoare pentru bucătărie, carafe,
friteuze, neelectrice, damigene / baloane de
sticlă, veselă, farfurii de unică folosință, vase
de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, cratițe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, fructiere, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic,
tigăi pentru prăjit, pâlnii, pahare (recipiente),
răzători pentru bucătărie, grătare (ustensile
de gătit), recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, forme pentru
cuburile de gheață, găleți pentru gheață /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheață, clești
pentru gheață, linguri-cupe pentru înghețată,
termosuri / sticle sub vid, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru

bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuțite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, râșnițe pentru uz casnic, acționate
manual, linguri de amestecare (ustensile de
bucătărie), mojare pentru bucătărie, forme
(ustensile de bucătărie), căni, mașini de tăiței,
acționate manual, cuțite pentru patiserie, râșnițe
de piper, acționate manual, pipernițe, pisăloage
pentru bucătărie, coșuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte / tarte,
boluri de salată, clești pentru salată, solnițe
cu orificii pentru presărare/ solnițe tip vas,
linguri-cupe pentru uz casnic, servicii (veselă),
polonice pentru servire, site-ciururi (ustensile
de uz casnic), strecurători (ustensile de uz
casnic), sifoane pentru apă carbonatată, supiere,
spatule pentru bucătărie, seturi de condimente,
cratițe (acoperite), site / strecurători pentru uz
casnic, zaharnițe, clești pentru zahăr, suporturi
pentru șervețele de masă, farfurii pentru masă,
articole de masă, altele decât cuțitele, furculițele
și lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai / infuzoare
în formă de bilă pentru ceai, strecurători
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, scobitori, prese pentru tortilla,
neelectrice (ustensile pentru bucătărie), tăvi
pentru uz casnic, vaze, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, teluri, neelectrice,
pentru uz casnic, forme de copt din hârtie,
forme de copt din silicon, boluri de supă,
tăvițe de vestibul pentru depozitarea temporară
de obiecte mici, tigăi, mașini de tocat carne,
neelectrice, clești pentru grătar, furculițe de
servit, linguri de servit, furculițe pentru grătar.
35. Închirierea de spațiu publicitar, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
asistență în managementul afacerilor, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, oferirea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție
de import-export, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
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unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu amănuntul pentru mașini și mașini
unelte electrice, unelte şi ustensile de mână,
acționate manual, tacâmuri, aparate de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare și de distribuire a apei,
ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
servicii de vânzare cu ridicata pentru mașini și
mașini unelte electrice, unelte şi ustensile de
mână, acționate manual, tacâmuri, aparate de
încălzire, de răcire, de producere a aburului, de
gătit, de uscare, de ventilare și de distribuire a
apei, ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă.

───────

(210) M 2023 00660
(151) 27/01/2023
(732) LUCKY SEVEN GAMBLING SRL,

STR. SĂNĂTĂȚII, NR. 3, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA-MARE,
430094, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Lucky 7 Seven sala de jocuri

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.04; 26.01.17; 01.01.05;
29.01.15; 27.07.01

(591) Culori revendicate:galben (pantone
100C, 102C, 108C), rosu (pantone red
032C), negru (pantone black 6C), alb
(pantone white 110601TCX)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00661
(151) 27/01/2023
(732) FAIR PLAY GAMES, STR

PRIMAVERII, NR. 43B, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FAIR PLAY GAMES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.06

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

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, organizare
economica si organizatorica de proiect, activitati
de administrare si de birou pentru societati,
societati si uniuni, servicii de consultanţă în
afaceri, servicii ale unui ofertant de franciză
pentru organizatori de turniruri, şi anume
consultanţă comercială şi management de
servicii la planificarea, amenajare şi derularea
de turniruri, evenimente de divertisment şi
pentru timpul liber, servicii de comert de
evenimente sportive si de calatorie, sponsorizare
în formă de consultanţă antreprenorială pentru
firme inclusiv organizarea şi derularea de
evenimente şi/sau proiecte de marketing,
activităţi administrative de birou pentru firme,
companii şi ascociaţii, publicitate, marketing,
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sponsorizare sub formă de publicitate pentru
promoţii de vânzare, închiriere şi utilizare de
automate de divertisment, maşini pentru jocuri,
automate de sport, automate de informaţii,
tonomate, jocuri electronice, aparate de jocuri,
aparate de sport, automate de cazinou, mese de
ruletă şi mese pentru jocuri de cărţi, publicitate,
marketing, prin utilizarea de automate de
divertisment, automate de joc, automate de
sport, automate de informaţii, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc şi aparate sportive,
consultanţă profesională în afaceri şi tehnică
cu privire la construcţia de localuri, săli de
jocuri, săli de sport şi cazinouri, exploatarea
de echipamente cu automate de divertisment,
automate de jocuri, automate de sport, automate
de informaţii, tonomate, jocuri electronice,
aparate de joc şi aparate de sport.
36. Servicii imobiliare, servicii de inchiriere de
sali de jocuri de noroc, servicii de finantare,
servicii financiare cu privire la pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
furnizarea de informaţii financiare în legătură cu
pariuri, jocuri de noroc, jocuri de pariuri, loterie
sau brokeraj de pariuri, consultanţă financiară şi
asistenţă financiară în materie de pariuri, jocuri
de noroc, jocuri de pariuri, loterie sau brokeraj de
pariuri, servicii de carduri de credit şi carduri de
debit în legătură cu pariuri, jocuri de noroc, jocuri
de pariuri, loterie sau brokeraj de pariuri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitaţi
sportive şi culturale, inchirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, servicii de
jocuri de noroc, organizarea de loterii, jocuri
online (din retea), exploatarea de cazinouri sau
cazinouri de jocuri, respectiv operarea de birouri
de pariuri, operarea sălilor şi a locaţiilor cu jocuri
de noroc şi/sau cazinouri online pe internet şi
case de pariuri, jocuri de noroc pentru internet,
servicii de jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de informare privind
jocurile de noroc, servicii de cazino, pariuri
și jocuri de noroc, servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, coordonare
de jocuri de noroc pentru mai mulți jucători,
furnizare de instalații de săli de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(maşini de jocuri), servicii de jocuri de noroc
online.
42. Crearea de jocuri pe internet, inclusiv
on-line şi sub formă de aplicaţii pentru
telefoane inteligente, furnizare de conţinut de
divertisment şi/sau educaţional pentru aplicaţii
pentru dispozitive mobile şi calculatoare, crearea

unui joc de cultură generală prin intermediul
aplicaţiilor pentru telefoane inteligente.
43. Servicii oferite de săli de jocuri şi cazinouri,
servicii de mâncare și băuturi, toate acestea fiind
furnizate împreună cu unități de jocuri de noroc
și cazinouri, servicii oferite de baruri, cafenele,
restaurante, servicii de catering care urmează
să fie furnizate împreună cu unități de jocuri
de noroc și cazinouri, servicii de informare,
consiliere și consultanță referitoare la serviciile
menționate anterior.

───────

(210) M 2023 00662
(151) 27/01/2023
(732) NEAG AGRO S.R.L., STR.

EXTRAVILAN, NR. 26, JUDET
ARAD, PANCOTA, ARAD,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDET
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Vinoteca Pâncota

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
05.07.10; 11.03.02

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
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și a serviciilor pentru terți, comenzi de
achiziție (prelucrare administrativă pentru -),
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse pentru terti ,
obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, organizare şi susţinere
de evenimente comerciale, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, producție de programe
de teleshopping, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii de achiziții
pentru terti, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de agentii de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de telemarketing, servicii pentru promovarea
exporturilor, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, închiriere de

standuri de vânzare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
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amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal.

───────

(210) M 2023 00663
(151) 27/01/2023
(732) FLORENTA-AMALIA

SANDULESCU, STR.
DAMBOVICIOARA, NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

DIGITALGATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
24.09.06

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de consultanță în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, previzionare de marketing,
efectuarea studiilor de marketing, analiza
tendințelor de marketing, analiza în domeniul
marketingului, efectuarea de studii de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
elaborare de studii de marketing, evaluări
statistice ale datelor de marketing, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, servicii de
planificare pentru studii de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, profilarea

consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, furnizarea de informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, servicii de agenții de
informații comerciale (furnizare de informații
de afaceri, de exemplu, marketing sau date
demografice), producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de reclame
radio, producție de reclame cinematografice,
editare post-producție de publicitate și reclame,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și marketing online, producție
de materiale publicitare, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar
vizual, compilare, producție și diseminare de
material publicitar, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
agenții de modele privind promovarea vânzărilor,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, creare de texte publicitare și în
scop promotional, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiză și cercetare de
piață, studiu de piață și analiza studiilor de piață,
servicii de creare de mărci, servicii de creare
de mărci (publicitate și promovare), dezvoltare
de conținut publicitar de broșuri pentru terți,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea site-urilor altor
persoane, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web., consultanță
cu privire la optimizarea motoarelor de căutare.
41. Producție audio, video și multimedia și
fotografie, fotografie, editare de fotografii, servicii
ale unui fotograf, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de animație și efecte speciale
pentru filme și video, servicii de editare
în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
editare de publicații, altele decat cele publicitare,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, publicare de
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cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de broșuri, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare multimedia, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, scriere de scenarii, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare, pentru
difuzarea prin servicii de teletext, redactarea
de scenarii, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare electronică, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, editare de film, editare de înregistrări
audio, editare de înregistrări video, producție
de efecte speciale pentru televiziune, producție
de divertisment sub formă de înregistrări audio,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de casete video, producție de benzi
video, producție de animații, producție audio
și video și fotografie, producția de muzică,
producție de înregistrări video, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție de
înregistrări sonore și muzicale, producție de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de videouri muzicale,
producție de televiziune, producţie de podcast-
uri, servicii de înregistrare și producție audio,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, studiouri
de înregistrare, servicii în producția de filme
de animație, servicii de producție video, servicii
de producție de filme, prezentări audiovizuale,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
consultanță cu privire la optimizarea motoarelor
de căutare.
42. Design grafic, design grafic și industrial,
artă grafică și design, design grafic asistat de
calculator, design grafic de logouri publicitare,
servicii de design grafic pentru calculator, design
grafic pe calculator pentru cartografiere prin
proiecție video, servicii de proiectare, întocmire
de rapoarte cu privire la design de artă grafică,
cercetare în domeniul designului, cercetare
în proiectarea de calculatoare, cercetare și
dezvoltare de produs, concepție grafică de
materiale promoționale, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, consultanță privind
designul ambalajelor, consultanță profesională
în materie de design industrial, consultanță
tehnică în materie de proiectare, consultanță
în domeniul proiectării tehnologice, consultanță
în materie de design web, creare de animații
pentru alte persoane, creare de design de

produse de consum, creare de ilustrații grafice,
creare și design de site-uri web pentru terți,
crearea de personaje de desene animate
pentru cărți poștale, desen industrial asistat de
calculator, design arhitectural pentru planificare
urbană, design artistic comercial, design artistic
industrial, design de accesorii de modă, design
de site-uri web, design de prototipuri, design
de modele, furnizare de informații în domeniul
dezvoltării de produs, furnizare de informații
în domeniul proiectării de produs, evaluări
tehnice privind designul, dezvoltarea produselor
pentru terți, dezvoltare de produse, design
vizual, design industrial, planificare în domeniul
designului, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, proiectare de jocuri,
proiectare de produs, proiectare de sisteme
electronice, proiectare de semne distinctive
(logo) pentru identitatea corporativă, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și testare de produse noi, proiectare
și dezvoltare de produse multimedia, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design de
logo-uri, servicii de design de brand, servicii de
design comercial, servicii de design arhitectural,
servicii de ilustrare (design), servicii de ilustrații
grafice pentru terți, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
servicii de grafică digitală, servicii de proiectare
la comandă, servicii de proiectare grafică, servicii
de proiectare asistată de calculator în domeniul
arhitecturii, servicii de proiectare științifică,
servicii de proiectare și desen tehnic asistate
de calculator, servicii de proiectare și creare de
pagini web, servicii de proiectare tehnologică,
servicii de proiectare tehnică industrială, servicii
de proiectare privind componentele hardware și
software de calculator, stilism (design industrial),
studii de fezabilitate în materie de proiectare,
servicii tehnologice și design privind acest
domeniu, servicii științifice și design privind acest
domeniu, servicii tehnologice privind designul,
design vestimentar pentru terți, servicii de
consultanță în design vestimentar, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, creare și întreținere de site-
uri web pentru telefoane mobile, actualizarea
paginilor web pentru terți, proiectare de site-
uri web, servicii de dezvoltare de pagini
web, întreținere de site-uri web, proiectare și
dezvoltare de pagini de internet.

───────
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(210) M 2023 00664
(151) 27/01/2023
(732) FLORENTA-AMALIA

SANDULESCU, STR.
DÂMBOVICIOARA NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUNGATE FASHION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 24.09.02

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

25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte,
articole de încălțăminte, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, mănuși, curele (accesorii
vestimentare), blănuri, compleuri de dormit, geci,
rochii, rochii de bal, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, rochii pentru domnișoare de
onoare, rochii de gală pentru femei, jartiere de
mireasă, jachete, pantaloni, costume de baie,
pălării, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
salopete, sacouri.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri comerciale, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu
articole de imbracaminte, lenjerie intima si
de noapte, articole de incaltaminte, articole
pentru acoperirea capului, produse cosmetice,
parfumuri, machiaj, bijuterii, casete pentru
bijuterii, accesorii pentru imbracaminte, articole
de par (decorativ, fixare si protetice), manusi,
curele, genti, coliere, brose, borsete, posete,
cercei, blanuri, compleuri, geci, rochii, jartiere,

diademe, coroane, jachete, pantaloni, costume
de baie, palarii, articole de imbracaminte
modelatoare, salopete, sacouri.

───────

(210) M 2023 00665
(151) 27/01/2023
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VIBE

DANCE STUDIO, STR. CARTIER
MICRO 5, BL. 16, SC. B, ET. 3, AP.
34, JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP.1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
VIBE DANCE STUDIO

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

41. Servicii sportive, organizarea de cursuri
de dans, organizarea de antrenamente
(instruire), organizare evenimente, organizarea
de competiții sportive, cantonamente sportive și
tabere de recreere.

───────
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(210) M 2023 00666
(151) 27/01/2023
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV VIBE

DANCE STUDIO, STR. CARTIER
MICRO 5, BL. 16, SC. B, ET. 3, AP.
34, BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VIBE DANCE STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17

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

41. Servicii sportive, organizarea de cursuri
de dans, organizarea de antrenamente
(instruire), organizare evenimente, organizarea
de competiții sportive, organizarea de
cantonamente sportive și tabere de recreere.

───────

(210) M 2023 00667
(151) 27/01/2023
(732) ORNAMENT FLORI S.R.L., SAT

MALU MARE NR. 203, JUD. DOLJ,
COMUNA MALU MARE, DOLJ,
ROMANIA

(540)

IRIS FLOWER SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01

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

35. Publicitate.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2023 00668
(151) 27/01/2023
(732) DEERCASE STORE S.R.L., CALEA

TISMANEI NR. 35, JUD. GORJ,
MOTRU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15,SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cerbii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.04.07; 03.04.14;
03.04.24

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

41. Servicii ale unui fotograf, servicii de
fotografie de nuntă, servicii de producție video,
servicii de editare audio și video pentru
evenimente, fotografie, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video.

───────

(210) M 2023 00670
(151) 27/01/2023
(732) STEFAN VICTOR HUREZEANU,

STR.ELEV STEFAN STEFANESCU,
NR.2, BL 462, SC.A, PARTER
APARTAMENT 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021683, ROMANIA

(540)

LIFE DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.03; 29.01.04

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

clase:
44. Servicii de asistenta medicala pentru
oameni.

───────
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(210) M 2023 00671
(151) 27/01/2023
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L.,
STR. ION CÂMPINEANU NR.
28, IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANTENA 3 BRAND DE ȚARĂ

(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,
aplicații software descărcabile pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, 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 program de știri sau la o emisiune
de televiziune sau de radio, software și aplicații
software destinate distribuției de materiale video
digitale, fișiere descărcabile audio și video și
conținut multimedia referitor la știri, evenimente
actuale, sport, starea vremii, politică, educație,
istorie, divertisment, restaurante, hoteluri și
călătorii, aplicații software descărcabile care
oferă accesul la cursuri educative sau de
instruire, 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, 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.
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, 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.
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,
ori pe site-uri web, 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
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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
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.
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).
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,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, divertisment radio,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație 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
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prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, 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), 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, divertisment și servicii
educative și culturale 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, 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,

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), servicii educative,
furnizarea de instruire, 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, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, 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 intermediul
grupurilor de joacă, furnizare online de tururi
virtuale ghidate, transfer de know-how (instruire),
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.
43. Servicii oferite de tabere (alimentație și
cazare).

───────
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(210) M 2023 00672
(151) 28/01/2023
(732) PRASTIE.RO S.R.L., STR. PICTOR

THEODOR AMAN 94C, ET. 4,
JUDETUL BACAU, BACAU,
600164, BACĂU, ROMANIA

(540)

PRĂȘTII-PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.25

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport.

───────

(210) M 2023 00673
(151) 28/01/2023
(732) PDP ARCHITECTURE &

PHOTOGRAPHY SRL, ALEEA
VALEA PRAHOVEI NR. 2, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Baie la pachet Desenat[ de
arhitect. Livrată la pachet.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.03.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2213C), gri (Pantone Cool Gray 11C),
alb (HEX #FFFFFF)

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, aparate pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), căzi, chiuvete.

20. Dulapuri ca mobilier, console (mobilier),
corpuri de dulapuri, dulapuri cu bază, dulapuri
cu oglinzi, dulăpioare suspendate, dulapuri
încastrate, dulapuri prevăzute cu oglindă,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, polițe
(mobilier) , unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, oglinzi de baie.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, suporturi pentru role de
hârtie igienică, inele pentru prosoape, inele
pentru prosoape (accesorii de baie), lavoare
pentru baie (chiuvete), suporturi pentru periile de
wc, suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
pentru perii de toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă, suporturi pentru proșoape, suporturi
pentru role de hârtie igienică, obiecte din faianță,
inele pentru prosop, nu din metal prețios, inele și
bare pentru suportui prosoapelor.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/01/2023-29/01/2023

42. Amenajări interioare comerciale (design
interior), amenajări interioare pentru clădiri,
efectuarea de planuri pentru construcții,
consultanță în decorațiuni interioare, design
de mobilier, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
proiectare de acoperiri de pardoseală, proiectare
de băi, proiectare (design) de băi, proiectare
piese de mobilier, servicii de design arhitectural,
servicii de design de dulapuri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de proiectare
de băi, servicii de proiectare referitoare la băi,
servicii de proiectare referitoare la instalarea de
căzi.

───────

(210) M 2023 00675
(151) 28/01/2023
(732) GOLD GLASS SRL, BULEVARDUL

UNIRII, NR. 27,BL.15, SC. 2, AP.
29, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

(540)

CITY GLASS PREMIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.01.04

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

clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu

excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2023 00676
(151) 28/01/2023
(732) GOLD GLASS SRL, BULEVARDUL

UNIRII, NR. 27,BL.15, SC. 2, AP.
29, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

(540)

Glass Home gh

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.09.01

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

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

───────
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(210) M 2023 00677
(151) 28/01/2023
(732) LIVCO DESIGN SRL, STR. TARGU

NEAMT 10, BL. TD 23, AP. 58,
SECTOR 6, BUCURESTI, 062057,
ROMANIA

(540)
Art Plant

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

26. Plante artificiale.
31. Plante, neprocesate, plante proaspete,
plante naturale, trandafiri (plante), plante uscate,
ierburi (plante).

───────

(210) M 2023 00679
(151) 29/01/2023
(732) SC BLUEREY SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 11, SAT VIȘTEA
DE SUS, JUDETUL BRASOV,
VIȘTEA, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

POIANA TRANSILVANIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, preparare

de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere temporară de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru vacanțe, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de închiriere de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, evaluare locuri
de cazare pe timp de vacanță, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizarea de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de camere
de hotel pentru călători, rezervare de cazare
la hotel, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare de locuri
de cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
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de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2023 00680
(151) 29/01/2023
(732) DIONISIE-COSMIN JURCOVAN,

STR. NEGOIUL, BL. 11, SC.
A, AP.3, JUDETUL BRASOV,
VICTORIA, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Răcorele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

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

clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, fructe şi legume
proaspete, semințe brute.

32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe şi legume
proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu semințe brute, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe şi
legume proaspete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu semințe brute, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe şi legume
proaspete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu semințe brute, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

───────
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(210) M 2023 00681
(151) 29/01/2023
(732) VEO SHOPPING APP SRL,

STR. OASULUI, NR.57-59, ET. 5
RETRAS, AP. 26, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400264, CLUJ,
ROMANIA

(540)

v Veo shopping app

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.19

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

clase:
9. Software pentru gestionarea unui magazin
online, software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de comerț electronic și de
plăți electronice, software pentru aplicații web
și servere, aplicații software, descărcabile,
platforme de software de calculator, software
informatic de uz comercial, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software de
administrare de afaceri, software pentru comerț
cu amănuntul, software de management de
conținut.
35. Prelucrare de date, sistematizare și
management, servicii online de prelucrare de
date, servicii de comenzi online, servicii de
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
promovare, de reclama, publicitate și marketing,
inclusiv online, servicii de publicitate pentru

promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de comert cu ridicata si cu amanuntul,
inclusiv online.
42. Creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru terti, dezvoltare de platforme
de calculatoare, construirea de platforme de
internet pentru comerțul electronic, programare
de software pentru platforme de comerț
electronic, software ca serviciu (saas),
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
găzduire de platforme de comerț electronic pe
internet, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud, proiectare, creare, intretinere și dezvoltare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, găzduire de conținut digital, și anume
jurnale și bloguri online, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru partajare de
conținut online, stocare de date online, găzduire
de server, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, dezvoltare
de sisteme pentru prelucrarea de date, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web pentru comerț
electronic.

───────

(210) M 2023 00682
(151) 29/01/2023
(732) ALIN TURCU, STR. MASINII, NR.

3, JUDETUL IASI, PETRESTI,
700222, IAȘI, ROMANIA

(540)
wonderland

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

44. Servicii medicale.
───────


