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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 01680 23/02/2023 SELERON SRL deka

2 M 2023 01709 24/02/2023 REGAL FERMIERUL S.R.L. IRRITAPE

3 M 2023 01710 24/02/2023 ILIE ILINCA YMY

4 M 2023 01711 24/02/2023 ILIE ILINCA

5 M 2023 01712 24/02/2023 S.C. SPITAL AS MEDICA SRL AS MEDICA

6 M 2023 01713 24/02/2023 S.C. SPITAL AS MEDICA SRL Spital AS Medica

7 M 2023 01715 24/02/2023 S.C. GENERAL BIOTECH S.R.L. BM-TECH

8 M 2023 01716 24/02/2023 SC GRUP IMPEX SRL GIS transporturi

9 M 2023 01718 24/02/2023 CATALIN VASILE ILICI ARTOR

10 M 2023 01719 24/02/2023 SC RACSANU SRL UN MOTIV SĂ IUBEȘTI
ROMÂNIA PRODUS
TRADIȚIONAL ROMÂNESC
NATURAL BALAȘ DIN 1960

11 M 2023 01720 24/02/2023 DUMITRASCU VIRGILIU
STEFAN

Asociatia Somelierilor
Profesionisti din Romania

12 M 2023 01721 24/02/2023 EXPERT EXTREME PAINTS
SRL

MAGIC EFFECT

13 M 2023 01722 24/02/2023 DESTRES SLIME S.R.L. Destres Shop

14 M 2023 01723 24/02/2023 ASOCIATIA DIN GRIJĂ
PENTRU COPII

DIN GRIJĂ PENTRU COPII

15 M 2023 01724 24/02/2023 ALRO S.A. ALRO EsentiAL

16 M 2023 01725 24/02/2023 BOGDANA FIT S.R.L. BD FIT

17 M 2023 01726 24/02/2023 MARIA NICOLETA DUMITRU MESERIAȘII

18 M 2023 01727 24/02/2023 MERT S.A. VENDING OSCAR

19 M 2023 01728 24/02/2023 ALRO SA ALRO VitAL

20 M 2023 01729 24/02/2023 DEZMEMBRARI IONICA SRL EnergyCanin

21 M 2023 01730 24/02/2023 SOLINA ROMANIA SRL Apollo MASTER OF
CREATIONS

22 M 2023 01731 24/02/2023 SC SPECTRUM
INTERMEDIERE SRL

SpectrumPoint

23 M 2023 01732 24/02/2023 S.C. AC COMMUNICATION
DESIGN SRL

CUSĂTORIA

24 M 2023 01733 24/02/2023 NOVOLINE PHARM Simetimax
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2023 01735 24/02/2023 ANDREI STOIAN PRODEO MUSIC

26 M 2023 01736 24/02/2023 CUSTOMT HUB S.R.L. HELLO YELLOW

27 M 2023 01737 24/02/2023 ALL4ALL BEST SOLUTIONS
SRL

ALL4 ALL BROKERUL TĂU
PERSONAL

28 M 2023 01738 24/02/2023 ASOCIATIA ANIMAL SOCIETY ORA DE RELAXARE, ORA CU
ANIMALE

29 M 2023 01739 24/02/2023 OKCREDIT IFN SA okcredit Oriunde.Oricand.Online.

30 M 2023 01740 24/02/2023 FUNNY CUP SRL LUXWISE

31 M 2023 01741 24/02/2023 VLAD-ANDREI TURCAS AD WRAP

32 M 2023 01742 24/02/2023 BLOOM HEALTH
MANAGEMENT SRL

Bloom CLINIQUE

33 M 2023 01743 24/02/2023 SC CENTRUL MEDICAL SF.
PETRU SI PAVEL SRL

CENTRUL MEDICAL SF.
PETRU SI PAVEL

34 M 2023 01744 24/02/2023 CIPSIR WORLD SRL cipsir

35 M 2023 01746 24/02/2023 TOMI NOVELLI sugar body

36 M 2023 01747 24/02/2023 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ

NESCAFE BARISTA STYLE

37 M 2023 01748 24/02/2023 TOMI NOVELLI sugar body

38 M 2023 01749 24/02/2023 CONSTANTIN ROSU Jazz SYNDICATE

39 M 2023 01750 24/02/2023 S.C. DAFLO BAKER SRL DAFLO BAKER

40 M 2023 01751 24/02/2023 GRIVITA FOOD SRL GRIVITA FOOD

41 M 2023 01752 24/02/2023 ENTER THE CABIN SRL THE CABIN

42 M 2023 01753 24/02/2023 TAKACS CONSULTING SRL TAKACS CONSULTING

43 M 2023 01754 24/02/2023 3STEPS SUPPORT SRL VICIO

44 M 2023 01755 24/02/2023 ALEXANDRA BRANEA ES ELECTRIC SERV

45 M 2023 01756 24/02/2023 TULVAN SRL TULVAN

46 M 2023 01757 25/02/2023 SC SIMETRA SRL ALS RESIDENCE CETATE

47 M 2023 01758 25/02/2023 ADIMEI JARISTEA SRL DOMENIILE ADIMEI

48 M 2023 01759 25/02/2023 AH MINIMALIST SRL AH MINIMALIST

49 M 2023 01761 25/02/2023 SPORTS EVENTS CONCEPT
SRL

Evenimente Mures

50 M 2023 01762 26/02/2023 ZETOR TRACTOR SRL De la fermier la fermier

51 M 2023 01763 26/02/2023 IT ADF SRL MAGIC PARTS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2023 01765 26/02/2023 GREEN CONSULTING IDEAS

S.R.L
Green Unit

53 M 2023 01767 26/02/2023 GREEN KNOWLEDGE S.R.L Green Corporation
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(210) M 2023 01680
(151) 23/02/2023
(732) SELERON SRL, STR. STAȚIUNII,

NR. 12, BL. G6, SC. A, ET. 1, AP.
6, CAMERA 1, JUDET SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

deka

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

1. Acoperiri pe bază de rășini poliesterice
nesaturate, produse chimice pentru prepararea
pigmenților, wollastonit căptușit (metasilicat
de calciu) folosit ca material de umplutură
întăritor în vopsele, solvenți pentru lacuri,
produse chimice auxiliare folosite la închegarea
lacurilor, diluanți pentru uz industrial, substanțe
adăugate altor substanțe pentru a le
modifica volumul, viscozitatea sau elasticitatea
(extendere) (preparate chimice), paste de
umplere, chituri și substanțe de umplere pentru
uz industrial, substanțe de umplere pentru
caroserii de autovehicule și pentru reparații
anvelope, mastic pentru pneuri, masticuri pentru
caroseriile autovehiculelor, chit cu ulei (mastic),
rășini polietilenice, rășini poliesterice nesaturate,
chituri pentru anvelope , chit pentru caroserii, chit
pentru geamuri, chituri (materiale de umplere),
adezivi pentru uz industrial, substanțe din pastă
de poliester folosite la repararea găurilor în
suprafețe, substanțe din pastă de poliester
folosite la umplerea găurilor în suprafețe,
substanțe din pastă de poliester folosite la
umplerea fisurilor de pe suprafețe, substanțe din

pastă de poliester folosite la repararea fisurilor
de pe suprafețe, rășini epoxidice.
2. Vopsea pentru automobile, vopsea pentru
exterior, vopsea pentru interior, vopsea
rezistentă la coroziune, acoperiri acrilice de
protecție (sub formă de vopsea), pigmenți,
pigmenți pentru colorare, pigmenți pentru
vopsele, vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
lacuri, emailuri (lacuri), glazuri (vopsele, lacuri),
diluanți pentru lacuri și alte vopsele, terebentină
(spirt alb) folosită la subțierea lacurilor, înlocuitor
de terebentină utilizat ca diluant în lacuri,
lacuri (altele decât cele izolante) pentru o
finisare transparentă, diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, aditivi pentru
vopsele, aditivi folosiți la acoperire, aditivi sub
formă de lianți pentru vopsele, aditivi pentru
vopsea sub formă de agenți reducători, vopsele
elastice pentru protejarea metalelor împotriva
deteriorării, vopsele elastice pentru protejarea
metalelor împotriva coroziunii, vopsele acrilice,
produse anticorozive , produse anticorozive
pentru vehicule, straturi de protecție anticorozive
(vopsele), produse de umplere, sub formă
de vopsea, materiale pentru umplere sub
formă de vopsele, grunduri, grunduri epoxidice,
diluanți pentru grund, grunduri sub formă de
vopsea, preparate de grunduire (sub formă de
vopsele), masticuri (rășină naturală), agenți de
uscare pentru vopsele și masticuri, preparate
pentru etanșare, produse de etanșare (vopsea),
preparate de etanșare (vopsea), rășini utilizate în
pigmentare, rășini naturale colorate permanent,
vopsele tip spray (aplicabile prin pulverizare),
vopsele reflectorizante în formă de spray,
vopsele texturate, acoperiri cu textură (vopsele),
ceruri anticorozive, lac bituminos, straturi de
protecție sub formă de vopsele și care conțin
particule abrazive, materie colorantă adezivă,
acoperiri epoxidice, sicativi (agenți de uscare)
pentru vopsele.
3. Solvenți pentru îndepărtarea lacurilor,
substanțe degresante, lichide degresante, ceară
auto, ceară pentru mașină, abrazivi.
17. Lacuri izolante, lacuri de izolare pe bază
de apă, acrilice (rășini -) (produse semifinite),
masticuri pentru izolare, compuși de etanșare
(mastic), materiale de etanșare, chit de etanșare,
dispozitive de etanșare nemetalice, rășini
poliesterice nesaturate (semifabricate), înveliș
cu spray acrilic protector folosit pentru izolare,
spumă folosită la insonorizare, bandă adezivă,
bandă izolantă, bandă de mascare, folii de
mascare.

───────
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(210) M 2023 01709
(151) 24/02/2023
(732) REGAL FERMIERUL S.R.L., STR.

STEFAN CEL MARE NR. 504 A,
CONSTRUCTIA 1, JUD. GALATI,
COMUNA MATCA, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)
IRRITAPE

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

11. Difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), sisteme de irigație cu
picătura, instalaţie de picurare, dispozitive de
pulverizare (instalații automate) pentru irigații,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
instalații automate de irigare pentru plante,
instalații automate de irigare, aparate și instalații
de distribuire a apei și de uz sanitar.
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor respectiv supape și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, bandă
pentru irigaţii prin picurare, bandă de picurare
nemetalică pentru instalații de irigare, tuburi
(nemetalice) pentru irigație, furtunuri adaptate
pentru irigație, furtunuri poroase pentru irigații,
furtunuri de apă pentru irigații, furtunuri flexibile
pentru folosirea la irigații, materiale plastice sub
formă de benzi (produse semifabricate), tuburi
(nemetalice) pentru stropire cu apă, țevi pentru
stropire (nemetalice), furtunuri de plastic de uz
agricol, cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2023 01710
(151) 24/02/2023
(732) ILIE ILINCA, STR. PARÂNG NR.

2, JUD. GORJ, TÎRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

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

(540)
YMY

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianți,
compoziții pentru controlul prafului, combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare), petrol,
substanţe pentru iluminat, adezivi, nechimici,
carburant de motor, energie electrică, aditivi
pentru combustibil, uleiuri speciale de uz
tehnic, in special uleiuri de gresat, uleiuri de
flansa, uleiuri de compresor, uleiuri de turbina,
uleiuri de foraj, uleiuri de motor, uleiuri pentru
schimbatoare de viteză, uleiuri de transformator,
carburanti, uleiuri de gaz, uleiuri pentru incalzire,
gaze, respectiv gaze inflamabile lichefiate si
condensate pentru actionare, gatit si încălzire,
cocs.
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, lucrari de birou,
închiriere de spații publicitare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii comerciale şi consiliere
comercială pentru clienţi (magazine de consiliere
pentru clienţi), prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, organizare de expozitii in scopuri
comerciale sau de publicitate, servicii de
relații cu publicul, servicii administrative de
carduri de fidelitate, administrare de programe
de fidelizare a clienților, administrare de
programe cu premii de fidelitate, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
organizare, exploatare si monitorizare a
programelor de fidelizare, servicii de fidelizare
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor, întocmirea
îndrumărilor administrative pentru și gestionarea
administrativă a programelor (economii și
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reduceri) destinate promovării fidelității clienților
(fidelitatea clienților), promovarea vânzărilor
folosind sau bazate pe programe de prețuri și
premii, administrare de fonduri de economii si
alte fonduri, servicii de contabilitate fiind servicii
administrative care constau în transformarea
(convertirea) punctelor de valoare în cantități
monetare sau drepturi de cumpărare, schimb
și reduceri, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare, organizare și
coordonare de licitații imobiliare.
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii financiare, monetare și
bancare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, consultanță financiară
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiară privind bunuri imobiliare,
emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, servicii pentru garantarea
rentelor, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor de clădiri, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea investițiilor, gestiunea
proprietăților comerciale, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de

bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
apartamente și birouri, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, închirieri de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), planificare de investiții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
punere la dispoziție de locuințe, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță financiară privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestionare a portofoliilor de
investiții, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziții pentru investiții financiare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
investiții, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agențiile imobiliare,
analiză financiară, analiza investițiilor, analiză
și consultanță financiară, consultanță financiară
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privind investițiile imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile, consultanță privind
investițiile rezidențiale, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluări legate
de expertize de clădiri, evaluări și estimări
financiare de proprietăți, finanțarea achizițiilor,
finanțarea achizițiilor de terenuri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
garantarea fondurilor pentru achiziția de
proprietăți, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară cu privire la investiții,
gestiunea fondurilor, gestiunea terenurilor,
evaluări imobiliare, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
birouri, informații financiare, investirea fondurilor,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, investiții
financiare, investiții în proprietăți imobiliare,
organizare de investiții financiare, planificare
financiară, estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii de achiziții de terenuri
(în numele terților), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de evaluare financiară, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, construcții, consultații
pentru construcții, servicii de construcții de
terase, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, demolare de construcții civile,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale, servicii de construcții de

clădiri, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, construcții de case pe bază
de comandă, construcții de locuințe pe
bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, lucrări de
reparații în construcții, reparații de construcții,
impermeabilizarea construcțiilor, reparații în
construcții, lucrări de etanșeizare (construcții),
construcții și reparații de clădiri, eliminarea
molozului din clădiri (servicii de construcții),
instalare de structuri de construcții cu sticlă,
construcții de grădină (montare și închidere cu
geamuri), amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
servicii de colmatare și călăfătuire interioare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, reparare
și întreținere de clădiri rezidențiale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri.
39. Transport, livrare, distribuţie, transport,
depozitare şi acumulare (depozitare) de
lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogaz, gaz natural, combustibili, căldură, apă,
electricitate, energie şi produse din acestea,
transport de petrol, gaz natural, biogaz,
combustibili, căldură şi apă prin conducte,
închiriere de garaje, distribuţie de hidrocarburi şi
produse din hidrocarburi, bitum şi materii prime
minerale, distribuție prin conducte și cabluri,
distribuția și transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie și combustibili
40. Prelucrarea petrolului, producerea energiei,
producere de energie electrică din surse
regenerabile, producere de energie de către
centrale electrice, producere de energie de către
centrale nucleare, tratament de materiale, şi
anume prelucrare şi preparare de petrol, gaz
natural, biogaz, gaz şi produse din acestea,
precum şi de hidrocarburi, bitum şi materii
prime minerale, tratament de materiale, şi
anume prelucrare şi preparare de apă fierbinte,
ape terapeutice şi minerale, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
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materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, cazare
temporară, servicii de birou de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de restaurant,
servicii de hotel, motel, pensiune, bar,
restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rezervări pensiuni,
hotel, motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de întâlnire, servicii de bucătar
personal, închiriere de săli pentru expoziții,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli de conferințe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, consiliere în domeniul
culinar, 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 ),
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, rezervare pe
internet de cazare temporară, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2023 01711
(151) 24/02/2023
(732) ILIE ILINCA, STR. PARÂNG NR.

2, JUD. GORJ, TÎRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.12

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianți,
compoziții pentru controlul prafului, combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare), petrol,
substanţe pentru iluminat, adezivi, nechimici,
carburant de motor, energie electrică, aditivi
pentru combustibil, uleiuri speciale de uz
tehnic, in special uleiuri de gresat, uleiuri de
flansa, uleiuri de compresor, uleiuri de turbina,
uleiuri de foraj, uleiuri de motor, uleiuri pentru
schimbatoare de viteză, uleiuri de transformator,
carburanti, uleiuri de gaz, uleiuri pentru incalzire,
gaze, respectiv gaze inflamabile lichefiate si
condensate pentru actionare, gatit si încălzire,
cocs.
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, lucrari de birou,
închiriere de spații publicitare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii comerciale şi consiliere
comercială pentru clienţi (magazine de consiliere
pentru clienţi), prezentarea produselor prin
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toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, organizare de expozitii in scopuri
comerciale sau de publicitate, servicii de
relații cu publicul, servicii administrative de
carduri de fidelitate, administrare de programe
de fidelizare a clienților, administrare de
programe cu premii de fidelitate, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
organizare, exploatare si monitorizare a
programelor de fidelizare, servicii de fidelizare
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor, întocmirea
îndrumărilor administrative pentru și gestionarea
administrativă a programelor (economii și
reduceri) destinate promovării fidelității clienților
(fidelitatea clienților), promovarea vânzărilor
folosind sau bazate pe programe de prețuri și
premii, administrare de fonduri de economii si
alte fonduri, servicii de contabilitate fiind servicii
administrative care constau în transformarea
(convertirea) punctelor de valoare în cantități
monetare sau drepturi de cumpărare, schimb
și reduceri, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare, organizare și
coordonare de licitații imobiliare.
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii financiare, monetare și
bancare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, consultanță financiară
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiară privind bunuri imobiliare,
emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile

(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, servicii pentru garantarea
rentelor, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor de clădiri, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea investițiilor, gestiunea
proprietăților comerciale, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
apartamente și birouri, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, închirieri de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), planificare de investiții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
punere la dispoziție de locuințe, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță financiară privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestionare a portofoliilor de
investiții, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
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servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziții pentru investiții financiare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
investiții, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agențiile imobiliare,
analiză financiară, analiza investițiilor, analiză
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile, consultanță privind
investițiile rezidențiale, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluări legate
de expertize de clădiri, evaluări și estimări
financiare de proprietăți, finanțarea achizițiilor,
finanțarea achizițiilor de terenuri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
garantarea fondurilor pentru achiziția de
proprietăți, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară cu privire la investiții,
gestiunea fondurilor, gestiunea terenurilor,
evaluări imobiliare, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
birouri, informații financiare, investirea fondurilor,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, investiții
financiare, investiții în proprietăți imobiliare,
organizare de investiții financiare, planificare
financiară, estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii de achiziții de terenuri
(în numele terților), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de evaluare financiară, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de planificare

imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, construcții, consultații
pentru construcții, servicii de construcții de
terase, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, demolare de construcții civile,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale, servicii de construcții de
clădiri, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, construcții de case pe bază
de comandă, construcții de locuințe pe
bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, lucrări de
reparații în construcții, reparații de construcții,
impermeabilizarea construcțiilor, reparații în
construcții, lucrări de etanșeizare (construcții),
construcții și reparații de clădiri, eliminarea
molozului din clădiri (servicii de construcții),
instalare de structuri de construcții cu sticlă,
construcții de grădină (montare și închidere cu
geamuri), amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
servicii de colmatare și călăfătuire interioare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, reparare
și întreținere de clădiri rezidențiale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri.
39. Transport, livrare, distribuţie, transport,
depozitare şi acumulare (depozitare) de
lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogaz, gaz natural, combustibili, căldură, apă,
electricitate, energie şi produse din acestea,
transport de petrol, gaz natural, biogaz,
combustibili, căldură şi apă prin conducte,
închiriere de garaje, distribuţie de hidrocarburi şi
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produse din hidrocarburi, bitum şi materii prime
minerale, distribuție prin conducte și cabluri,
distribuția și transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie și combustibili
40. Prelucrarea petrolului, producerea energiei,
producere de energie electrică din surse
regenerabile, producere de energie de către
centrale electrice, producere de energie de către
centrale nucleare, tratament de materiale, şi
anume prelucrare şi preparare de petrol, gaz
natural, biogaz, gaz şi produse din acestea,
precum şi de hidrocarburi, bitum şi materii
prime minerale, tratament de materiale, şi
anume prelucrare şi preparare de apă fierbinte,
ape terapeutice şi minerale, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, cazare
temporară, servicii de birou de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de restaurant,
servicii de hotel, motel, pensiune, bar,
restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rezervări pensiuni,
hotel, motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de întâlnire, servicii de bucătar
personal, închiriere de săli pentru expoziții,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli de conferințe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, consiliere în domeniul
culinar, 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 ),
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, rezervare pe
internet de cazare temporară, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2023 01712
(151) 24/02/2023
(732) S.C. SPITAL AS MEDICA SRL,

STR. EROILOR NR 4, CLADIRE
C2, ETAJ, JUD. PRAHOVA,
BUCOV, 107110, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
AS MEDICA

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

35. Gestionare administrativă a spitalelor,
administrare a afacerilor pentru spitale
36. Servicii de management financiar privind
spitalele
44. Servicii spitalicești, servicii furnizate de
spitale private, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale
45. Furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung

───────

(210) M 2023 01713
(151) 24/02/2023
(732) S.C. SPITAL AS MEDICA SRL,

STR. EROILOR NR 4, CLADIRE
C2, ETAJ, JUD. PRAHOVA,
BUCOV, 107110, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
Spital AS Medica

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

35. Managementul spitalelor, gestionare
administrativă a spitalelor, administrare a
afacerilor pentru spitale, dezvoltarea de sisteme
de management al spitalelor.
36. Servicii de management financiar privind
spitalele.
44. Servicii spitalicești, servicii furnizate de
spitale private, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale.
45. Furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────
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(210) M 2023 01715
(151) 24/02/2023
(732) S.C. GENERAL BIOTECH

S.R.L., STR. PORUMBACU
NR.12, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BM-TECH

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

11. Instlații de stații de epurare a apelor
uzate industriale, stații de epurare a apelor
uzate menajere, instalații industriale de tratare,
echipamente pentru epurare mecanica, instalații
de evacuare a apelor reziduale, instalații
de epurare a apelor uzate (purificare),
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, dispozitive de spălare
pentru reținerea impurităților din metale topite,
aparat decantor pentru deșeuri, instalații pentru
călire, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, aparate de dezinfectare, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate
automatice de distribuirea apei, aparat de
dezinfecție pentru distribuirea de soluții în țevile
de apă ale instalațiilor sanitare, instalații pentru
purificare, desalinizare și climatizarea apei,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, aparate de decantare pentru
apele reziduale, aparate de desalinizare, aparate
de desalinizare a apei care utilizează osmoza
inversă, aparate de dezinfectare a apei, aparate
de epurare a apei de la robinet, aparate
de filtrare a apei, aparate de filtrare a apei
potabile, aparate de filtrare pentru instalațiile
de alimentare cu apă, aparate de ionizare
pentru tratarea aerului sau apei, aparate de
purificare a apei, aparate de tratare a apei,
aparate de purificare cu membrană pentru
purificarea apei, aparate de tratare a apei
pentru dedurizarea apei, aparate de tratare a
apei pentru dedurizarea apei de uz casnic,
aparate electrice de purificare a apei de baie de
uz menajer, aparate pentru decalcifierea apei,
aparate pentru dedurizarea apei, aparate pentru
desalinizarea apei, aparate pentru filtrarea apei,

de uz industrial, filtre cu membrană pentru
osmoză inversă pentru tratarea apei, elemente
pentru osmoză inversă utilizate în reducerea
conținutului de sare din apă, elemente pentru
osmoză inversă pentru reducerea gustului sălciu
al apei, elemente pentru osmoză inversă de
uz industrial utilizate în reducerea conținutului
de sare din apă, distribuitoare gravimetrice cu
flux uscat pentru tratarea apei, coloane de
rafinare pentru distilare, dispozitive și instalații
pentru dedurizarea apei, ape reziduale (instalații
de purificare pentru -), aparate și mașini
pentru purificarea apei, aparate portabile pentru
purificarea apei, instalații pentru purificarea apei,
instalații de tratare a apei, instalații pentru
tratarea apei prin procese osmotice, instalații
pentru tratarea apei reziduale, instalații de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalații de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), instalații de purificare pentru
deșeuri, instalații de schimb ionic, instalații de
filtrare a apei, instalații de purificare a apei
de ploaie, instalații de canalizare, instalații de
dedurizare a apei, instalații de desalinizare a
apei de mare, instalații de distilare a apei, fose
septice de uz industrial, fose septice de uz
casnic, fose septice, filtre pentru apă reziduală,
filtre pentru purificarea apei, filtre pentru aparate
de filtrare a apei, filtre grosiere pentru filtrarea
apei, filtre de apă (instalații) pentru agricultură,
filtre de apă, unități de filtrare cu cartușe
(echipament pentru tratarea apei), unități de
filtrare a apei, unități de dedurizare a apei,
unități de clorizare pentru tratarea apei, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de
uz industrial, sterilizatoare cu ultraviolete, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, serpentine sub formă de componente
ale instalațiilor de distilare, rezervoare pentru
tratarea apei uzate, sterilizatoare de apă,
rezervoare de tratare a apei reziduale, de uz
industrial, rezervoare pentru purificarea apei,
rezervoare de tratare a apei menajere de
uz casnic, reductoare de debit pentru unități
de purificare a apei prin osmoză inversă,
purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
purificatoare pentru apa industrială, membrane
pentru filtrarea apei, instrumente transportabile
pentru tratarea apelor uzate, instalatii de epurare
a apelor uzate, statii de epurare a apelor uzate
industrial, unități de purificare a apei pentru
producere de apă potabilă, unități de purificare
a apei reziduale, unități de tratare a apei,
uzine de desalinizare, unități de purificare a
apei, unități de filtrare pentru osmoză inversă
(echipamente pentru tratarea apei), unități de
filtrare cu membrană pentru aparate de tratare
a apei, unităţi de osmoză inversă, instalații
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industriale pentru filtrarea lichidelor, echipament
pentrru procesare chimică, epurare și purificare
a gazelor.
35. Servicii de comercializare a statiilor si
echipamentelor de epurare si tartare a apelor,
servicii de comert in legatura cu stații si
echipamente de epurare a apelor uzate
industriale, servicii de comert in legatura cu
echipamente si stații de epurare a apelor uzate
menajere
37. Intretinere si reparatii de statii si
echipamente de epurare, tratare si pompare
a apei, servicii de constructii, servicii de
lucrari de constructii ale proiectelor utilitare
pentru fluide, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, instalarea de sisteme de țevi,
lucrări de instalații sanitare, întreținere de
instalații de alimentare cu apă, întreținere de
instalații sanitare, întreținere și reparații de
conducte, întreținere și reparații de conducte de
scurgere, întreținere și reparații de țevi utilizate
pentru echipamentele industriale, întreținerea
conductelor de canalizare, instalare de sisteme
de conducte pentru transportul lichidelor,
instalare și reparare de conducte, deblocarea
vaselor pentru debarasarea deșeurilor, curățare
de conducte de canalizare, servicii de reparare a
țevilor, servicii de reparare a conductelor, servicii
de reparare a canalelor de scurgere, servicii de
instalare de țevi, servicii de întreținere de pipe-
line, servicii de instalare a canalelor de scurgere,
servicii de instalare de canale colectoare, servicii
de consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
servicii de consiliere cu privire la instalarea
de conducte, servicii de consiliere cu privire la
repararea de instalații de apă, service de urgență
la instalațiile de furnizare a apei, repararea
de conducte cu ajutorul truselor de capsulare,
reparare de aparate pentru purificarea apei,
renovarea conductelor subterane, renovarea
țevilor, pozarea conductelor, pozare de țevi,
servicii de pompare a fluidelor, supravegherea
construcțiilor incluse în proiecte de inginerie
civilă, închiriere de utilaje, instalații și
echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, închiriere de aparatură
pentru lucrări de instalații de apă și canalizare,
închiriere de aparate de curățat, închiriere
de aparate de curățare abrazivă subacvatică,
închiriere de echipamente de curățare abrazivă,
închiriere de echipamente de curățat, închiriere
de echipamente pentru reparații, acoperirea
țevilor, aplicare de căptușeli impermeabile.
40. Tratarea apei, tratarea lichidelor periculoase,
tratarea deșeurilor toxice, tratarea deșeurilor
chimice, tratarea (reciclarea) deșeurilor,
tratarea deșeurilor nucleare, tratarea

substanțelor periculoase, tratarea materialelor
periculoase, tratarea produselor chimice,
tratarea materialelor toxice, tratarea metalului
(forjare), tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor periculoase, tratarea (recuperarea)
deșeurilor industriale, tratarea și purificarea apei,
tratarea și epurarea apei, tratarea (reciclarea)
produselor chimice, tratarea deversarilor
de petrol, tratarea (reciclarea) produselor
periculoase, tratarea gazelor naturale, tratarea
deșeurilor (transformare), tratarea nămolurilor
toxice, tratarea gazelor periculoase, tratarea
metalului (emailare), tratarea efluenților
industriali, tratarea metalului (călire), tratarea
(reciclarea) lichidelor periculoase, deșeuri
(tratarea -lor) (transformare), informații privind
tratarea materialelor, tratarea deșeurilor prin
electroliză, eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), tratarea (reciclarea) deșeurilor
radioactive, tratarea (reciclarea) lichidelor toxice,
tratarea produselor finite prin electroliză, tratarea
deșeurilor periculoase prin încapsulare, tratarea
polimerilor sintetici împotriva ciupercilor, tratarea
și reciclarea ambalajelor, tratarea la cald a
metalelor, tratarea (recuperarea) materialelor
din deșeuri, tratarea chimică a produselor
reziduale, tratarea materialelor cu raze laser,
tratarea materialelor folosind produse chimice,
tratarea și prelucrarea materialelor plastice,
tratarea și acoperirea suprafețelor metalice,
tratarea polimerilor sintetici împotriva infecțiilor
bacteriologice, tratarea ignifugă a materialelor de
umplutură, tratarea ignifugă a materialelor pentru
căptușire

───────
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(210) M 2023 01716
(151) 24/02/2023
(732) SC GRUP IMPEX SRL, STR. ANUL

1848 NR.17, JUD. SIBIU, SIBIU,
550269, SIBIU, ROMANIA

(540)

GIS transporturi

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone PMS
273), albastru (Pantone PMS 299)

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

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

───────

(210) M 2023 01718
(151) 24/02/2023
(732) CATALIN VASILE ILICI, STR

VIORELEI, NR.16, JUDET
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL,
STR FAGETULUI, NR 144,
BL.ST2, SC.B, AP.46, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ARTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

14. Bijuterii, bijuterii fantezie, bijuterii prețioase,
bijuterii personale, lanțuri (bijuterii), inele
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii cu diamante, cutii pentru bijuterii
(montate), accesorii pentru bijuterii.

───────
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(210) M 2023 01719
(151) 24/02/2023
(732) SC RACSANU SRL, STR.

PRINCIPALA, NR. 433C, JUDET
SATU MARE, RACSA, 447224,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

UN MOTIV SĂ IUBEȘTI
ROMÂNIA PRODUS

TRADIȚIONAL ROMÂNESC
NATURAL BALAȘ DIN 1960

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 26.01.03; 19.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

(210) M 2023 01720
(151) 24/02/2023
(732) DUMITRASCU VIRGILIU STEFAN,

STRADA PANSELELOR, NR. 1,
BL. 150, SC. 2, AP. 53, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Asociatia Somelierilor

Profesionisti din Romania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2023 01721
(151) 24/02/2023
(732) EXPERT EXTREME PAINTS

SRL, BD. PIPERA, NR. 198/3,
VILA 35, PARTER, ANSAMBLUL
REZIDENTIAL IBIZA GOLF
LIGHT, CAM. E, JUDET ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MAGIC EFFECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25

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

2. Acoperiri decorative aplicate prin pulverizare,
acoperiri de suprafață decorative impermeabile
(vopsele), straturi de finisare decorative pentru
interior (vopsele), acoperiri acrilice decorative
(sub formă de vopsea), produse de acoperire
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decorative sub formă de vopsea, materiale
decorative sub formă de vopsele.
27. Articole decorative pentru perete (netextile).

───────

(210) M 2023 01722
(151) 24/02/2023
(732) DESTRES SLIME S.R.L., STR.

CĂMINULUI, NR. 63, JUDET
CONSTANTA, OVIDIU, 905900,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Destres Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
02.01.23; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roz (HEX#ff6b83),
portocaliu(HEX#fea465),
gri(HEX#cdc8c4, HEX#efe5e6), galben
(HEX#fef66f), verde (HEX#74d783),
mov (HEX#d765d0), maro
(HEX#b88977), negru (HEX#000000),
alb (HEX#ffffff)

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

28. Gelatină slime (articole de joacă).
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
gelatină slime (articole de joacă).

───────

(210) M 2023 01723
(151) 24/02/2023
(732) ASOCIATIA DIN GRIJĂ PENTRU

COPII, SPL.UNIRII 9, BL.2, SC.1,
ET.11, AP.68, JUDET ILFOV,
POPESTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DIN GRIJĂ PENTRU COPII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03

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

clase:
35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare.
36. Colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.
41. Educație sportivă, educație preșcolară,
educație și instruire, educație vocațională
pentru tineri, educație, divertisment și sport,
educație în domeniul sănătății, organizarea de
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simpozioane pe teme de educație, educație
privind siguranța traficului rutier, organizarea
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de conferințe referitoare la educație,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), educație cu privire la sănătatea
fizică, servicii de educație în materie de
nutriție, organizare de seminarii pe teme de
educație, organizare de conferințe cu privire la
educație, educație în domeniul conștientizării
necesității de mișcare, organizare și coordonare
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de cursuri de instruire privind
sănătatea, formare privind sănătatea și starea
de bine, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii educaționale pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, organizarea
de cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, instruire pentru părinți
cu privire la creșterea copiilor, instruire în
materie de educație fizică pentru adulți și copii,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, servicii de
cursuri de nutriție (nemedicale), servicii de
cursuri de dezvoltare personală, servicii de
cursuri pentru îngrijirea corporală, servicii de
cursuri de educație fizică, servicii de cursuri
de exerciții fizice, organizare de cursuri de
nutriție, servicii de cursuri de instruire în tabere
educative, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, servicii de cursuri în cadrul
taberelor educative.
44. Furnizare de informații în materie de
sănătate servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2023 01724
(151) 24/02/2023
(732) ALRO S.A., STR. PITESTI, NR.

116, JUDET OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)
ALRO EsentiAL

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

6. Aluminiu si aliaje ale acestuia, bare, sleburi,
table si benzi.

───────

(210) M 2023 01725
(151) 24/02/2023
(732) BOGDANA FIT S.R.L., STR.

DALIEI, NR. 57, CAMERA 1,
JUDET TIMIS, GIROC, 307220,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

BD FIT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#d71e48),
alb (HEX#ffffff), negru (HEX#323335)

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

41. Servicii sportive, servicii de fitness, servicii
de antrenamente, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii de educație în materie de
nutriție, furnizare de cursuri de nutriție.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, furnizare de informații referitoare la
nutriție.

───────

(210) M 2023 01726
(151) 24/02/2023
(732) MARIA NICOLETA DUMITRU,

STR. MAIOR ION CORAVU,
NR.30, BL.G3, SC.A, ET.6,
AP.147, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MESERIAȘII

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

38. Emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, difuzare video, transmisii video,
transmitere de date video pe internet, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
video la cerere, servicii de videotelefonie,
furnizarea accesului de telecomunicații la
conținut video și audio furnizat printr-un serviciu
online de video la cerere, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-un

serviciu video la cerere, furnizarea accesului
la un portal de video-sharing, furnizare de
linkuri către fișiere video, televiziune prin cablu,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
difuzare de televiziune prin satelit, transmitere de
programe de televiziune, difuzare de programe
de televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
transmitere de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe radio și de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
furnizarea accesului la televiziune prin aparate
de decodare, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu, transmisie de programe
de radio și televiziune prin satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, comunicare de
informații prin televiziune, difuzare de filme prin
televiziune, difuzarea la radio și televiziune,
difuzare de filme cinematografice prin satelit,
radiodifuziune de filme cinematografice pe
internet, transmisie tv prin internet, servicii de
radiodifuziune prin internet, servicii de furnizare
de internet, difuzare de programe prin internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date audio pe internet, teledifuziune
simultană prin rețele globale de comunicare,
internet și rețele fără fir, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmitere pe internet de conținut creat de
utilizatori, difuzare video de filme independente
pe internet, asigurarea accesului la internet
protocol tv, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (iptv),
prestare de servicii de comunicații de voce
pe internet, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), servicii de comunicare prin protocolul
de telefonie prin internet (voip), asigurarea
accesului la baze de date pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului la
date pe internet, radiocomunicații, comunicații
radio, radiocomunicații mobile, radiotelefonie
mobilă, transmisie radio prin cablu, servicii
de radiodifuziune, difuzare de programe radio,
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transmisie de programe radio, difuzare de
programe prin radio, difuzare radiofonică de
informații și alte programe, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de paging (radio, telefon sau alte
mijloace de comunicații electronice), transmitere
de date computerizate prin radio, telecomunicații
prin intermediul terminalelor de calculator, prin
mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, servicii de difuzare video, audio și tv.
41. Producția de emisiuni radiofonice, emisiuni
de radio (programare), producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune, subtitrare de emisiuni televizate
în direct pentru spectatori cu probleme de
auz, furnizarea de tutoriale online, furnizare
de programe multimedia de divertisment
prin servicii de televiziune, de bandă largă,
fără fir și online, publicare online de
ziare electronice, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, furnizare de servicii
de studio de înregistrare video, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, producție de materiale video,
editare video, producție audio și video și
fotografie, editare de înregistrări video, producție
de înregistrări video, servicii de înregistrare
audio și video, producție de televiziune,
programare de televiziune (programare), servicii
ale studiourilor de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, montaj de programe
de televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de filme pentru televiziune,
închiriere de programe de televiziune, producție
de spectacole de televiziune, producție de
programe de televiziune, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, divertisment
de radio și televiziune, spectacole de televiziune
prin satelit, programe de televiziune prin cablu
(programare), furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată, divertisment difuzat prin televiziune prin

rețele ip, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe radiofonice și
de televiziune, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, producție de programe de
televiziune în direct pentru divertisment, servicii
de diverstisment sub formă de programe de
televiziune, realizare de grile de programe pentru
radio și televiziune, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, servicii privind ghidul programelor
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, producție de programe animate pentru
televiziune și televiziunea prin cablu, producție
de programe educative de televiziune, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, producție de filme de televiziune și
cinematografice, stabilirea grilei de programe
de televiziune (programare), planificarea
programelor de radio și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii de producție de programe de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție deprograme
de televiziune prin cablu , creare de
formate pentru programe de televiziune,
producție de efecte speciale pentru televiziune,
servicii specifice parcurilor de distracții cu
tematică inspirată din producțiile de televiziune,
studiouri cinematografice, cinematografe,
producția filmelor cinematografice, planificarea
proiecțiilor cinematografice, servicii de
divertisment cinematografic, producția de filme
cinematografice, săli de cinema, producție de
documentare cinematografice, divertisment pe
internet, organizare de concursuri pe internet,
realizarea de concursuri pe internet, publicare
de reviste pe internet, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienți, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, publicare electronică

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/02/2023-26/02/2023



de texte și materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, pe internet, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, nedescarcabile, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului
nedescarcabile, furnizare de divertisment video
printr-un site internet nedescarcabile, furnizare
de informații despre divertisment prin intermediul
internetului nedescarcabile, furnizare de muzică
în format digital de pe internet nedescarcabile,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet nedescarcabile,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet nedescarcabile, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de consultanță
în domeniul divertismentului, prestate pe
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, divertisment radiofonic,
montaj de programe radiofonice, prezentare
de programe de radio, producție de efecte
speciale pentru radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producție și prezentare
de programe de radio, pregătire și producție
de programe de radio și televiziune, emiterea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posturi, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, servicii de educație furnizate
prin intermediul radioului, servicii specifice
parcurilor de distracții cu tematică inspirată din
producțiile radiofonice, organizarea de concerte
muzicale pentru radio, producție de programe
tv, divertisment difuzat prin tv fără fir, servicii
electronice de ghid de vizionare Tv.

───────

(210) M 2023 01727
(151) 24/02/2023
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI 50A, SAT AFUMATI,
JUDET ILFOV, COMUNA AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
VENDING OSCAR

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

21. Pahare de plastic si de carton.
───────

(210) M 2023 01728
(151) 24/02/2023
(732) ALRO SA, STR. PITESTI, NR.

116, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
ROMANIA

(540)
ALRO VitAL

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

6. Aluminiu şi aliaje ale acestuia, respectiv
produse sub formă de: bare, sleburi, table si
benzi.

───────

(210) M 2023 01729
(151) 24/02/2023
(732) DEZMEMBRARI IONICA SRL,

STR. PRINCIPALA, NR. 145 A,
JUD. CLUJ, NADASELU, 407297,
CLUJ, ROMANIA

(540)
EnergyCanin

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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31. Alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
vită pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
carne de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente
care conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente pentru căței, alimente pentru pisici,
hrană pentru câini, hrană pentru câini de curse.

───────

(210) M 2023 01730
(151) 24/02/2023
(732) SOLINA ROMANIA SRL, STR.

CALEA CIUGUDULUI, NR. 7, JUD.
ALBA , ALBA-IULIA, 510377, ALBA,
ROMANIA

(540)

Apollo MASTER
OF CREATIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 18.03.01

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

1. Antioxidanţi pentru utilizare în fabricare,
indulcitori artificiali pentru uz industrial, cazeină
pentru scopuri industriale, cazeină pentru
industria alimentară, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, preparate chimice
pentru afumarea cărnii, acid citric pentru

scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, produse chimice pentru colorare-
strălucire pentru scopuri industriale, cremă
de tartru pentru industria alimentară, aldehidă
crotonică, emolienţi pentru scopuri industriale,
emulgatori, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru industria
alimentară, esteri, alcool etilic, produse chimice
pentru albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi
pentru scopuri chimice, preparate de filtrare
pentru industria băuturilor, flavonoide (compuşi
fenolici) pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru făină, glucoză pentru industria alimentară,
acid glutamic pentru scopuri industriale, gluten
pentru industria alimentară, acid lactic, lactoză
pentru industria alimentară, lecitină pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, pectină pentru industria
alimentară, proteină (materie primă), proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
industria alimentară, vitamine pentru industria
alimentară, extracte vegetale pentru industria
alimentară, ingrediente chimice active, îndulcitori
artificiali pentru industria alimentară, aditivi
pentru utilizare în industria alimentară respectiv
pectină, lecitină, enzime, precum şi conservanţi
chimici.
29. Pastă de ardei conservată, lapte de
albumină / proteine din lapte, alginaţi pentru
uz culinar, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de migdale, băuturi pe bază de lapte de
migdale, migdale, măcinate, aloe vera preparată
pentru consum uman, anşoa, neviu, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, aranjamente
din fructe procesate, anghinare, conservată,
pastă de pătlăgele vinete / pastă de vinete,
bacon (slănină), fasole, conservată, fructe de
pădure, conservate, caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă
de cocos alimentar, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
compoturi, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi
în aluat pe băţ, (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merişoare, raci,
nu vii, smântână (produse lactate), crochete,
crustacee, nu vii, fructe cristalizate / fructe
glazurate, lapte bătut, curmale, ouă, ulei de
măsline extra virgin alimentar, falafel, amestecuri
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pe bază conţinut de grăsimi pentru feliile de
pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, neviu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, produse alimentare pe bază de
peşte, nuci condimentate, carne uscată prin
îngheţare / carne liofilizată, legume uscate prin
îngheţare / legume liofilizate, fructe, conservate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe tartinabile,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
gelatină alimentară, gemuri, jeleuri alimentare,
altele decât produsele de cofetărie, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat / cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat /
pastă de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri
de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de întins
pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte
de ovăz, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, smetana, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,

seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat, supă de fructe de
pădure, desert pe bază de fructe de pădure
și frișcă, mâncare pe bază de legume pentru
bebeluși, verjus pentru uz culinar, gustări pe
bază de carne, alginaţi pentru uz culinar, lapte
de migdale pentru uz culinary, crenvurşti prăjiţi
în aluat pe băţ (corn dogs), peşte, nu viu, hrană
pentru peşti pentru consum uman.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
înlocuitori de cafea, praf de copt, sodă
alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit) /
bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), făină de orz, mix pentru clătite
sărate, făină de fasole, oţet din bere, bibimbap
(orez amestecat cu legume şi carne de
vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos,
pudră de tort, cocă de tort / aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahar
candel cristalizat, bomboane de decor pentru
torturi, capere, caramele(dulciuri)/ caramele
(bomboane), sare cu ţelină, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
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chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, altele decât
uleiurile esenţiale, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, produse de cofetărie / produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry (mirodenie), cremă din ouă şi lapte,
produse de cofetărie sub formă de spumă, aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, fermenţi pentru aluaturi, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/
prăjituri, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, colţunaşi pe bază de făină,
flori sau frunze folosite ca substituenţi pentru
ceai, fondante (produse de cofetărie ), arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
pastele, jeleuri de fructe (produse de cofetărie ),
coulis de fructe (sosuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), orez preparat învelit
în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie ), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie ) / pastile (produse de
cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz

culinar, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară (condimente), făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane metolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
orez, prăjituri de orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, lăptişor de matcă,
pesmeţi, şofran (asezonare), sago, sare pentru
conservarea alimentelor, sandvişuri, sosuri
(condimente), agenţi de legare pentru cârnaţi,
apă de mare pentru gătit, produse de asezonare,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezoanre), fulgi
de gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai
din alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de
ceai cu lapte, chipsuri de cartofi acoperite cu
ciocolată, ceaiuri de plante, înlocuitori de ceai,
produse din ciocolată cu lichior, înlocuitori de
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cacao, drojdie pentru fabricarea berii, kombucha,
produse de patiserie daneză, gnocchi, cristale
de jeleu cu arome, pentru fabricarea produselor
de cofetărie cu jeleu, suc de lămâie cristalizat
(pentru asezonare), semințe de dovleac
procesate (pentru asezonare), semințe de
cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, mâncare pe bază de tăiței,
pentru bebeluși, alac procesat, budinci de lapte,
boabe de cacao decorticate, pastă de soia
fermentată (doenjang) (condiment), pastă de
ardei iute (gochujang), kimbap, faguri de miere
comestibili, îndulcitori artificiali pentru utilizare în
scop culinar, zaharină pentru utilizare în scop
culinar, aspartam pentru utilizare în scop culinar,
ceară de albine comestibilă, înlocuitori de zahăr
pentru utilizare în scop culinar, boabe de cafea
prăjite, biscuiţi umpluţi/fursecuri umplute.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, migdale (fructe), plante de aloe
vera, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
cicoare, proaspătă, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos,
nuci de cocos, icre de peşte, peşte, viu,
bulbi de flori / bulbi, fructe, proaspete,
usturoi, proaspăt, grăunţe (cereale), struguri,
proaspeţi, alune de pădure, proaspete, nuci
de cola proaspete, lămâi, proaspete, seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de in
comestibile, neprocesate, boabe de roşcove,
în formă brută, nuci, neprocesate, boabe de
soya, proaspete, ovăz, măsline, proaspete,
portocale, proaspete, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, quinoa, neprocesată, orez,
neprocesat, rădăcini pentru consum animal,
secară, susan comestibil, neprocesat, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal,
semințe de dovleac, neprocesate, semințe de
cânepă neprocesate, grâu spelt neprocesat, alac
neprocesat, fructe de cafea, neprocesate.
35. Servicii publicitare, de marketing
și promoționale, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, servicii de agenţie de import-export.

───────

(210) M 2023 01731
(151) 24/02/2023
(732) SC SPECTRUM INTERMEDIERE

SRL, STR. DORNEASCA, NR. 8,
BL.P62, SC. B, AP. 58, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051715, ROMANIA

(540)

SpectrumPoint

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.11.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
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salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau

transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2023 01732
(151) 24/02/2023
(732) S.C. AC COMMUNICATION

DESIGN SRL, STR. MAGURII, NR.
111, JUD. SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)
CUSĂTORIA

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

14. Ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii.
16. Tipare pentru croitorie, tipare de croitorie,
tipare de croitorie pentru schițe, tipare de
croitorie pentru desenat, tipare tipărite pentru
croitorie, modele de broderie din hârtie sau
carton.
18. Huse pentru costume, cămăși și rochii.
24. Tul pentru croitorie.
25. Rochii drepte, rochii de mireasă, gulere
pentru rochii, rochii de plajă, rochii de bal, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, rochii lungi
de seară, rochii pentru domnișoare de onoare,
rochii de gală pentru femei, rochii pentru sugari
și copii mici, rochii din piele, rochii din imitație
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de piele, cămăși, cămăși de costum, cămăși
cu nasturi, cămăși stil sport, cămăși pentru
gravide, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși
hawaiene, cămăși și furouri, cămăși de noapte,
cămăși din tricot, cămăși pentru pescari, cămăși
pentru camuflaj, cămăși de vânătoare, cămăși
pentru costum, plastroane de cămăși, gulere
detașabile pentru cămăși, topuri (cămăși fără
mâneci), cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși din materiale țesute, cămăși rezistente
la vânt, camasi cu maneca lunga, cămăși din
catifea reiată, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși
de noapte japoneze (nemaki), cămăși purtate
sub chimonouri (juban), costume, costume de
gală, costume de teatru, costume de karate,
costume de halloween, costume pentru bărbați,
costume de seară, costume de lucru, costume
din piele, jachete pentru costume, costume de
dans, costume de patinaj, costume de bebeluși,
costume populare (îmbrăcăminte), costume de
judo, costume de kendo, costume de balet, ținute
de seară, costume de damă.
26. Benzi de întărire pentru croitorie de damă,
elemente de fixare pentru bretele (materiale de
croitorie), cutii de croitorie, încheietori pentru
rochii, broderie, broderie pentru îmbrăcăminte.
35. Servicii de comert online, offline, cu ridicata,
cu amanuntul, marketing, publicitate.
40. Croitorie, servicii de croitorie, croitorie la
comandă, cusut artizanal și croitorie, croitorie
(confecții la comandă), croitorie pentru bărbați
sau femei, furnizare de informații despre
croitorie, furnizare de informații despre croitorie
de damă.
41. Servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de ateliere de lucru (instruire),
organizarea de ateliere de lucru (instruire).

───────

(210) M 2023 01733
(151) 24/02/2023
(732) NOVOLINE PHARM, STR.

ISACCEI, NR. 7, CAM. 1, BL.
12, SC. A, AP.1, PARTER, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Simetimax

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

5. Produse farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului digestiv, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale.

───────

(210) M 2023 01735
(151) 24/02/2023
(732) ANDREI STOIAN, STR. CHEIUL

DÂMBOVIŢEI, NR. 26- VILA C138,
TREND RESIDENCE, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
PRODEO MUSIC

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

41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
servicii oferite de coruri de muzică gospel,
spectacole muzicale live.

───────
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(210) M 2023 01736
(151) 24/02/2023
(732) CUSTOMT HUB S.R.L., SAT

GHEORGHENI, NR. 324, JUD.
CLUJ, COM. FELEACU, 407272,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

HELLO YELLOW

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

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

35. Publicitate, marketing, servicii de publicitate
online și offline, servicii de afaceri și consultanță
în marketing.

───────

(210) M 2023 01737
(151) 24/02/2023
(732) ALL4ALL BEST SOLUTIONS SRL,

STR. ISTRIEI, NR. 7, BL. C6,ET. 4,
AP. 14, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031942, ROMANIA

(540)

ALL4 ALL BROKERUL
TĂU PERSONAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01;
26.04.08; 24.17.20

(591) Culori revendicate:gri (HEX #828282),
albastru (HEX #255ca9), mov (HEX
#5850a1)

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

36. Furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, studii financiare,
servicii financiare, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară, afaceri
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, brokeraj de
titluri de valoare, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni.

───────

(210) M 2023 01738
(151) 24/02/2023
(732) ASOCIATIA ANIMAL SOCIETY,

STR. CAROL DAVILA NR. 29,
SECTOR 5, BUCUREȘTI , 000000,
ROMANIA

(540)

ORA DE RELAXARE,
ORA CU ANIMALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 01739
(151) 24/02/2023
(732) OKCREDIT IFN SA, STR.

POVERNEI, NR. 15-17,
APARTAMENT 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

okcredit
Oriunde.Oricand.Online.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.18

(591) Culori revendicate:mov (pantone
2728 C), bleumarin (pantone 333 C),
portocaliu (pantone 143 C)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(210) M 2023 01740
(151) 24/02/2023
(732) FUNNY CUP SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI 202K,
BUCUREȘTI, 060023, ROMANIA

(540)
LUXWISE

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

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, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2023 01741
(151) 24/02/2023
(732) VLAD-ANDREI TURCAS, PTA.

NUCETULUI NR. 24, BL.DE4
AP.32, JUDEȚ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)
AD WRAP

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

16. Autocolante pentru bara de protecție a
mașinilor din hârtie sau carton, autocolante
decorative pentru butuci de roată pentru
autovehicule din hârtie sau carton, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
etichete autocolante din hârtie sau carton,
abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri pentru bara
de protecție a vehiculelor din hârtie sau carton,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri din
hârtie sau carton, benzi adezive securizate
din plastic, benzi adezive, etichete adezive
tipărite din hârtie sau carton, folii adezive de
transfer din hârtie sau carton, semne adezive,
etichete adezive din hârtie sau carton, adezivi
pentru artiști, adezivi pentru utilizare artistică,
autocolante (articole de papetărie).

───────

(210) M 2023 01742
(151) 24/02/2023
(732) BLOOM HEALTH MANAGEMENT

SRL, STR MIHAI EMINESCU 225,
JUDEȚ COVASNA, COVASNA,
COVASNA, ROMANIA

(540)

Bloom CLINIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Asistență medicală, servicii medicale.
───────
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(210) M 2023 01743
(151) 24/02/2023
(732) SC CENTRUL MEDICAL SF.

PETRU SI PAVEL SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 1007, JUDEȚ
DAMBOVIȚA, SAT LUNGULETU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

CENTRUL MEDICAL
SF. PETRU SI PAVEL

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, servicii de stomatologie,
servicii de optometrie, servicii de consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii spitaliceşti,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
îngrijire medicală, consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2023 01744
(151) 24/02/2023
(732) CIPSIR WORLD SRL, STRADA

MARASESTI NR 5, JUDEȚ
PRAHOVA, BAICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
cipsir

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
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pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2023 01746
(151) 24/02/2023
(732) TOMI NOVELLI, STRADA

CETATII NUMARUL 16, JUDEȚ
MARAMUREȘ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
sugar body

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

(210) M 2023 01747
(151) 24/02/2023
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ, CH-1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, BD. DACIA NR. 99, BIROU
NR. 105, BUCURESTI, 020053,
ROMANIA

(540)
NESCAFE BARISTA STYLE

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

30. Cafea, cafea cu aroma, extracte din cafea,
preparate si bauturi pe baza de cafea, cafea
cu gheata, inlocuitori pentru cafea, extracte din
inlocuitori pentru cafea, preparate si bauturi
pe baza de inlocuitori pentru cafea, cicoare
(inlocuitor pentru cafea).

───────

(210) M 2023 01748
(151) 24/02/2023
(732) TOMI NOVELLI, STR. CETĂȚII

NUMĂRUL NR. 16, JUD.
MARAMUREȘ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
sugar body
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44. Servicii de epilare cu laser.

───────



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

44. Servicii de epilare cu laser.
───────

(210) M 2023 01749
(151) 24/02/2023
(732) CONSTANTIN ROSU, ALEEA

PRIVIGHETORILOR NR. 85, BL. A,
SC. B, ET. 1, AP. 45, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 300103, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 300103,
ROMANIA

(540)

Jazz SYNDICATE

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.09; 24.17.02; 26.11.14

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

35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,

realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, promovare de concerte muzicale,
administrare a afacerilor pentru interpreți de
muzică, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărarea
de servicii de divertisment, managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, publicitate, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de evenimente speciale, coordonare
de evenimente comerciale, realizarea de
evenimente comerciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, managementul
activităților de impresariat artistic, castinguri
pentru artiști (selecție de personal), casting
(recrutare) de artiști de spectacol, negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii prestate de o agenție de
descoperire de talente (managementul afacerilor
pentru artiști), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, publicare de calendare de
evenimente, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de concursuri muzicale, regizare
de spectacole muzicale, publicare de texte
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
prezentare de concerte muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, concerte muzicale pentru
televiziune, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de interpretări muzicale, organizare
de spectacole muzicale, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
servicii de compoziții muzicale, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte în direct susținute de formații muzicale,
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
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reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, predare de lecții muzicale prin cursuri
prin corespondență, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, prezentare de
spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare în direct de producții muzicale de
crăciun, planificarea de piese de teatru și de
spectacole muzicale, servicii educaționale sub
formă de programe muzicale de televiziune,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
servicii de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în
direct, organizarea spectacolelor, organizare de
spectacole, planificarea de spectacole, producție
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole vizuale,
producție de spectacole scenice, producție de
spectacole muzicale, producția de spectacole
în direct, prezentare de spectacole în direct,
organizare de spectacole pe scenă, rezervări
pentru spectacole de divertisment, organizare
de spectacole de divertisment, servicii de
spectacole în direct, rezervare de locuri
pentru spectacole, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, divertisment, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment televizat, divertisment
radiofonic, formare muzicală, educație muzicală,
organizare de divertisment muzical, organizarea
de concerte muzicale pentru radio, reprezentații
muzicale în direct.

───────

(210) M 2023 01750
(151) 24/02/2023
(732) S.C. DAFLO BAKER SRL, CALEA

MOȚILOR NR. 31, PARTER, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
400001, CLUJ, ROMANIA

(540)

DAFLO BAKER

(531) Clasificare Viena:
05.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00CC00), negru

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

4. Combustibili pentru încălzire, combustibili
pentru iluminat.

───────

(210) M 2023 01751
(151) 24/02/2023
(732) GRIVITA FOOD SRL, CALEA

GRIVIȚEI NR. 130, BIROUL 1,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

GRIVITA FOOD
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea sălilor
de şedinţe, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de bucătari
personali.

───────

(210) M 2023 01752
(151) 24/02/2023
(732) ENTER THE CABIN SRL, STR.

GRĂDINARILOR NR. 14, ET. 10,
AP. 82, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

THE CABIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.15.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, șaluri și eșarfe,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe pentru cap, fulare
(eșarfe pentru gât), papioane, îmbrăcăminte.
35. Informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
regruparea în avantajul terților în magazine
specializate, cataloage sau online a articolelor
de îmbrăcăminte, fulare, eșarfe, papioane
(exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2023 01753
(151) 24/02/2023
(732) TAKACS CONSULTING SRL,

STR. FANTANELE NR. 52C,
BUCUUREȘTI, 547235, ROMANIA

(540)
TAKACS CONSULTING

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2023 01754
(151) 24/02/2023
(732) 3STEPS SUPPORT SRL, BD.

AUREL VLAICU NR. 144, BIROU
11A, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VICIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.24; 29.01.13;
19.03.15; 10.01.03

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
galben

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
de tutun, băuturi alcoolice (exceptând transportul
lor) în magazine specializate, cataloage și
online, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem de

franciză, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză.

───────

(210) M 2023 01755
(151) 24/02/2023
(732) ALEXANDRA BRANEA, STR.

LUCIAN BLAGA NR. 11, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

ES ELECTRIC SERV

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben
(Pantone123C), roșu, negru

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

9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuþia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric.

───────

(210) M 2023 01756
(151) 24/02/2023
(732) TULVAN SRL, STR. REGELE

FERDINAND NR. 1/A, JUD. BIHOR,
SALONTA, 415500, BIHOR,
ROMANIA

(540)
TULVAN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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8. Unelte de gravare (unelte manuale),
șurubelnițe (unelte manuale), unelte de
tăiat țiglă (unelte manuale), unelte agricole
manuale, menghine (unelte manuale), fiare
(unelte neelectrice), ștanțe (unelte manuale),
pulverizatoare (unelte acționate manual),
dreptare (unelte acționate manual), tarozi
(unelte acționate manual), ferăstraie (unelte
acționate manual), unelte rotative pentru tăierea
metalului (unelte acționate manual), clești patent
(unelte manuale), foarfeci (unelte acționate
manual), unelte pentru ridicat (cricuri), unelte cu
muchie de cauciuc (unelte acționate manual),
cricuri manuale (unelte manuale), unelte de
tăiat acționate manual, scule rotative (unelte
acționate manual), cuțite de călăfătuire (unelte
manuale), unelte de tăiat napi (cuțite), unelte
de șlefuit (acționate manual), discuri de șlefuit
(unelte acționate manual), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor, mandrine
pentru mașină de găurit, unelte de honuit
(acționate manual), cuțite ghilotină, aparate de
sudură non-electrice
35. Administrarea afacerilor, administrarea
magazinelor, administrarea vânzărilor,
administrare de afaceri, administrare interimară
de afaceri, managementul și administrarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor,
publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate și
marketing, publicitate prin bannere, publicitate
în reviste, publicitate și reclamă, vânzare prin
licitație publică, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet

───────

(210) M 2023 01757
(151) 25/02/2023
(732) SC SIMETRA SRL, STR. SIRET

NR. 2A, JUD. NEAMȚ, TÂRGU
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
ALS RESIDENCE CETATE

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

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare.
───────
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7. Unelte electrice, unelte hidraulice, unelte
mecanice, unelte pentru mașini-unelte, unelte
pneumatice, mașini-unelte, unelte utilizate cu
mașini-unelte, unelte acționate electric, unelte
pneumatice (mașini), unelte electrice hidraulice,
unelte electrice portabile, mașini-unelte agricole,
unelte industriale pneumatice, unelte acționate
mecanic, unelte rotative (mașini), alezoare
(mașini-unelte), unelte de deschidere forțată
(unelte electrice), roboți pentru mașini-unelte,
unelte electrice în miniatură, unelte cu acționare
electrică, mașini-unelte pentru polizat, menghine
pentru mașini-unelte, freze-modul (mașini-
unelte), extensii pentru unelte electrice, cuplaje
pentru mașini-unelte, ștanțe pentru mașini-
unelte, adaptoare pentru mașini unelte, unelte
pentru faianțari (mașini), mașini-unelte de
separare, mașini-unelte pentru tăiere, mașini-
unelte de teșire, ustensile pentru mașini-unelte,
mașini-unelte pentru frezat, alezoare cilindrice
(mașini-unelte), discuri abrazive (mașini-unelte),
osii pentru mașini unelte, unelte acționate
cu motor, unelte pentru ambalare (utilaje),
suporturi pentru mașini unelte, mașini-unelte
de precizie, mașini-unelte pentru tăiat, unelte
de rabotat (mașini), tuburi carotiere (mașini-
unelte), perforatoare folosite la mașini-unelte,
burghie de filetat (mașini-unelte), suporturi
magnetice pentru mașini unelte, mașini-unelte
pentru prelucrarea metalelor, mașini-unelte cu
comandă numerică, unelte pentru tăiat metale
(aparate), mașini-unelte pentru prelucrarea
lemnului, unelte de alezaj acționate de mașini,
cuțite sub formă de mașini unelte, prese
offset, prese de călcat, prese cu injecție,
prese de ștanțat, prese de ștanțare, prese
automate pentru prelucrarea metalelor, prese
hidraulice (pentru prelucrarea metalelor), prese
mecanice (pentru prelucrarea metalelor), prese
de sudare cu o singură coloană, cilindri
pentru mașini de imprimare rotative, strunguri,
strunguri revolver, strunguri automate, strunguri
pentru lemn, strunguri cu copiere, strunguri
(pentru prelucrarea metalelor), strunguri (mașini-
unelte), strunguri cu comandă numerică, mașină
de găurit radială, mașini de alezat (pentru
prelucrarea metalelor), cilindri folosiți împreună
cu mașinile de alezat, mașini industriale de
alezat pentru alezare în plan orizontal, mașini
industriale de alezat pentru forare în plan
orizontal, mașini de honuit (pentru prelucrarea
metalelor), mașini-ghilotină, altele decât cele
pentru uz de birou, aparate autogene de
sudură, aparate de sudură oxiacetilenică,
aparate electrice de sudură, aparate de sudură
robotizate, aparate de sudură pentru materiale
plastice, aparate de sudură cu arc electric,
aparate de sudură cu arc (mașini electrice).



(210) M 2023 01758
(151) 25/02/2023
(732) ADIMEI JARISTEA SRL, STR.

INVATATOR ION SARAGEA,
NR. 221, JUDETUL VRANCEA,
JARISTEA, VRANCEA, ROMANIA

(540)

DOMENIILE ADIMEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16; 05.07.10

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f9ecbd), portocaliu (HEX #efb153),
negru (HEX #000000)

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

33. Vin.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii).
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2023 01759
(151) 25/02/2023
(732) AH MINIMALIST SRL, ALEEA

MORENI NR. 9, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AH MINIMALIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#B4975A), negru (HEX #000000)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, furnizarea de anunțuri
clasificate, campanii de marketing, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de produse și servicii ale terților prin
intermediul anunțurilor publicitare pe pagini de
internet, promovare de produse prin influeceri,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, servicii de publicitate și de
promovare.
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36. Servicii imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), achiziții de terenuri
pentru închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, colectarea
chiriilor, consultanță imobiliară, furnizare de
locuințe permanente, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, finanțare de
proiecte de renovare de clădiri, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, închirieri de locuințe
(apartamente), managementul proprietăților
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, punere la dispoziție de locuințe,
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de achiziții de
terenuri (în numele terților).
37. Construcții și demolări de clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, amenajare
de terenuri (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții, consolidare de clădiri,
așezarea cărămizilor (zidărie), consolidarea
solului, construcția de pereți despărțitori pentru
interior, construcția de clădiri, construcția de
complexuri sportive, construcția de complexuri
în scop recreativ, construcție de anexe
de casă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de clădiri pe bază de
comandă, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de complexuri cu piscine de înot,
construcție de clădiri, construcție de case,
construcție de birouri, construcție de pardoseli,
construcție de panouri, construcție de magazine,
construcție de pereți diafragmă, construcție
de spații de cazare interioare, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de proprietăți,
construcție de ziduri, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), servicii de construcții, servicii
de construcții civile, construcție de terenuri
de sport, construcție de structuri din oțel,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri comerciale, construcții de case pe bază
de comandă, construcții de bazine de înot,

construcții și reparații de clădiri, construire de
locuri de cazare pentru turism, construire de
locuințe private, construire de părți de clădiri,
construire de pereți despărțitori, construire
de plafoane, decorare de clădiri, curățarea
terenurilor pentru construcții, consultații pentru
construcții, consultanță în domeniul supervizării
lucrărilor de construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, construirea de zone rezidențiale,
construirea de locuințe publice, demontare
de clădiri, demontare de structuri, demolare
de structuri, furnizarea de fundații pentru
clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de panouri din gips-
carton, instalare de plafoane, instalare de
împrejmuiri, instalare de căptușeli pentru pereți
exteriori, instalare de cofraje pentru betonare,
instalare de conducte, instalare de cofraje
izolante pentru beton, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, instalare de acoperișuri,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, realizarea de lucrări cu
ghips, izolarea acoperișului, izolarea ignifugă
a clădirilor în timpul construcției, instalarea
de sisteme de țevi, instalarea acoperișurilor,
instalare de sisteme de izolare pentru clădiri,
instalare de sisteme de cofraj pentru beton,
instalare de produse de impermeabilizare pentru
subsoluri, instalare de podele din lemn, lucrări de
construcție subterane pentru turnarea fundației,
lucrări de construcție pentru case prefabricate,
lucrări de construcție de structuri din oțel,
lucrări de construcție, montare de plăci pentru
pardoseli, montare de materiale izolante în
clădiri, pe acoperișuri și structuri, montare de
clădiri și structuri prefabricate, montare armătură
pentru plafoane, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), lucrări de realizare a învelitorilor
de acoperiș, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de etanșeizare (construcții), pavare
și pardosire, parchetare, nivelarea terenurilor
pentru construcții, nivelarea betonului turnat,
montarea și îngroparea cablurilor, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, placare cu
ardezie și plăci de ceramică, sablare, ridicare
de construcții structurale din oțel, pregătirea
șantierului (construcție), pregătirea terenului
pentru construcții, pregătirea podelelor pentru
placare și căptușire, pregătirea suprafețelor
de scări pentru placare și căptușire, servicii
de cimentare, servicii de cofrare, servicii
de aplicare de acoperiri protectoare pe
suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
de amenajări peisagistice cu materiale inerte,
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servicii de acoperire pardoseli, servicii de
acoperire (zugrăveală), servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții civile, servicii de
construcții, servicii de construcții de structuri
temporare, servicii de instalare de țevi, servicii
de izolare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de demolare, servicii de
zugrăvire și decorare, șlefuirea betonului,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, zugrăvirea caselor,
vopsire și decorare de clădiri, vopsire de clădiri,
terasamente.

───────

(210) M 2023 01761
(151) 25/02/2023
(732) SPORTS EVENTS CONCEPT SRL,

STR. BUREBISTA 12/16, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SPORTS EVENTS CONCEPT,
STR. VERDE 29 D, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, 540259,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
Evenimente Mures

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

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

───────

(210) M 2023 01762
(151) 26/02/2023
(732) ZETOR TRACTOR SRL, STR.

CARTIERUL NOU NR. 19,
JUDETUL ARAD, NADLAC,
315500, ARAD, ROMANIA

(540)
De la fermier la fermier

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2023 01763
(151) 26/02/2023
(732) IT ADF SRL, STR. TEILOR 155,

JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
200061, DOLJ, ROMANIA

(540)
MAGIC PARTS

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginilor sau
datelor, mecanisme pentru aparate cu preplată,
calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
37. Servicii de instalare și de reparații.

───────
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(210) M 2023 01765
(151) 26/02/2023
(732) GREEN CONSULTING IDEAS

S.R.L, ȘOSEAUA BUCUREȘTI-
PLOIEȘTI NR. 9-13, ETAJ 7, ZONA
II, BIROUL NR. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Green Unit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.11.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#ccd337)

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

35. Servicii de recrutare de personal, servicii
de consultanță în recrutare, plasare și recrutare
de personal, consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
recrutare și plasare a forței de muncă,
administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de intervievare
(pentru recrutarea de personal), furnizare de
informații privind recrutarea forței de muncă,
servicii de recrutare și plasare a forței de muncă,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
consultanță în domeniul resurse umane, servicii
oferite de un departament de resurse umane
pentru terți, managementul resurselor umane,
evaluarea cerințelor privind personalul, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de publicitate pentru

promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, consultanță
în managementul deșeurilor, publicitate, servicii
de marketing în domeniul gestionării deșeurilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
auditul afacerilor, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, analiza evaluării
privind managementul afacerilor, asistență
privind managementul afacerilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, pregătire de publicații
publicitare, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste, cercetare
de piață pentru compilarea de informații
despre cititorii publicațiilor, publicitate în reviste,
compilare de cataloage de afaceri, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata de
reviste, publicații tipărite, publicații electronice,
ziare, cataloage, publicitate online, servicii de
publicitate și marketing, servicii de analiză
și cercetare de piață, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de expoziții
comerciale, publicitate în reviste, broșuri și ziare.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmitere de mesaje, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la spații de
chat pe internet, transmitere electronică de știri,
transmisie de informații online.
40. Consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor, furnizare de informații despre
reciclarea deșeurilor.
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41. Servicii de instruire privind sănătatea la
locul de muncă, servicii educaționale și de
instruire în domeniul sănătății și securității la
locul de muncă, servicii de instruire cu privire
la sănătate și siguranță, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, editare de publicații,
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, împrumut de cărți și publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, închiriere de reviste, publicare de
reviste, publicare de reviste



electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste pe internet, servicii
de publicare de reviste, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, scriere și publicare de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, servicii de
editare, cu excepția editării în scop comercial,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi servicii de cercetare
privind creaţia, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială, evaluarea
factorilor de risc, de accidentare sau de
îmbolnăvire profesională, servicii de cercetare
științifică care vizează îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi
a îmbolnăvirilor profesionale, servicii de control
și autentificare a calității, dezvoltare de hardware
si software de calculator, creare de software,
cercetare în domeniul protecţiei mediului,
efectuarea de studii de mediu, evaluarea
riscurilor de mediu, compilare de informații
despre mediu, colectare de informații privind
mediul, servicii de consultanță privind mediul,
efectuarea de studii în domeniul protecției
mediului, cercetarea în domeniul protecției
mediului, consultanță în materie de protecție
a mediului, servicii de consultanță privind
planificarea de mediu, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, servicii de
consultanță în materie de siguranță a mediului,
servicii de consultanță în materie de protecție
a mediului, servicii de consultanță privind
cercetarea în domeniul protecției mediului,
servicii de monitorizare a mediului, cercetare
ştiinţifică în domeniul protecţiei mediului.
45. Consultanţă privind securitatea şi sănătatea
în muncă şi situaţii de urgenţă, cercetarea
accidentelor de muncă, consultanță în materie
de securitate în muncă, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2023 01767
(151) 26/02/2023
(732) GREEN KNOWLEDGE S.R.L,

ŞOSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI,
NR. 9-13, ZONA V, ETAJ 7,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Green Corporation

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.11.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#7bb515)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, auditul afacerilor,
consiliere în domeniul managementului
afacerilor, analiza evaluării privind
managementul afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, servicii de analiză
și cercetare de piață, managementul
și administrarea afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concepte
publicitare, prognoze economice, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, promovarea vânzarilor pentru
terţi, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
organizarea și desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de promovare pentru crearea
unei identități de brand pentru terți, prospectare
a vânzărilor pentru terţi, dezvoltare a conceptelor
de marketing.

───────


