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Cereri Mărci publicate în 07/02/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00725 31/01/2023 VERDON SOLUTION SRL VERDOMAX

2 M 2023 00734 31/01/2023 STOIAN MIHAIL Journey in Romania TAKE ONLY
MEMORIES LEAVE ONLY
FOOTPRINTS

3 M 2023 00752 31/01/2023 RĂDUȚĂ FARM PROD SRL Răduță' s Farm CARNE PE
BUNE

4 M 2023 00754 31/01/2023 MIRUNA MIHAELA
DIACONESCU

Miruna Diaconescu

5 M 2023 00755 31/01/2023 HELLO IT FACTORY SRL iT Factory

6 M 2023 00756 31/01/2023 CRISTIAN-LIVIU SIOM TOPOVEST

7 M 2023 00758 31/01/2023 CORALI BAGS FACTORY SRL CB FACTORY

8 M 2023 00759 31/01/2023 ALEXANDRU CHICHEANU ARMÂNLU NU CHEARI

9 M 2023 00760 31/01/2023 ALBERT BUICAN E-labels

10 M 2023 00761 31/01/2023 STRAUSS COFFEE B.V. FORT

11 M 2023 00762 31/01/2023 SOCIETATEA MOARA CIBIN SA Boromir BISCUIȚI NADIA

12 M 2023 00763 31/01/2023 GEORGE STOICA Doomnezeu

13 M 2023 00764 31/01/2023 NARCH XN INTL SRL PanGym

14 M 2023 00766 31/01/2023 COMPLETE ACCOUNTING
SERVICES S.R.L.

COMPLETE ACCOUNTING
SERVICES

15 M 2023 00767 31/01/2023 CONSTANTIN ADRIAN BENȚA INSTRUCTOR FISCALITATE

16 M 2023 00768 31/01/2023 SPORT SOCIAL
MARKETPLACES HOLDING
LTD

UTAFAN

17 M 2023 00769 31/01/2023 CONSTANTIN ADRIAN BENȚA BORZEASCA

18 M 2023 00770 31/01/2023 S.C FOTOMANIAC S.R.L KnightX

19 M 2023 00771 31/01/2023 MIHAI POPESCU BARAW SUGBO

20 M 2023 00772 31/01/2023 ALE3VAL CONSTRUCT SRL ALE VAL 3 CONSTRUCT

21 M 2023 00773 31/01/2023 ETIC ATELIER DE
ARHITECTURA SRL

e. etic arhitectura

22 M 2023 00774 31/01/2023 MIHAI POPESCU ARNES DIABLO

23 M 2023 00775 31/01/2023 CĂTĂLINA-MARIA PREDA ORA DE NUTRIȚIE

24 M 2023 00776 31/01/2023 ASOCIATIA TOTUL ESTE
POSIBIL

TOTUL ESTE POSIBIL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2023 00777 31/01/2023 ICEBERG S.R.L. ICEBERG

26 M 2023 00778 31/01/2023 HOMESMART HUB SRL InteliRO

27 M 2023 00779 31/01/2023 FLAVIA-ISABELA ROMCEA
OVIDIU-MARCEL ROMCEA

Teilor Noua Med

28 M 2023 00780 31/01/2023 SC PRODAL 94 SRL HERCULANE

29 M 2023 00781 31/01/2023 SC PRODAL 94 SRL TOSOROG

30 M 2023 00782 31/01/2023 SC TOP DERM u.n.i. SRL TOP-MEDICII

31 M 2023 00783 31/01/2023 ADRIAN IONUT LEAHU Soluții stomatologice, de la
primul dinte pe tot parcursul vieții

32 M 2023 00784 31/01/2023 TRAIAN ZAHARIA ELF BAR

33 M 2023 00785 31/01/2023 PETRO GRUP motiv

34 M 2023 00786 31/01/2023 AHA MOMENTS S.R.L. AHA MOMENTS

35 M 2023 00788 31/01/2023 ANGELO-MĂDĂLIN RUSU KOGAION DENTAL

36 M 2023 00789 31/01/2023 RUSU ANGELO-MADALIN KOGAION REZIDENCE

37 M 2023 00790 31/01/2023 BINOVATE LABS S.R.L. CEX Commercial Excellence
Expert Connecting Strategy with
Execution

38 M 2023 00791 31/01/2023 NEDELCU I RODICA II :D.Fraer

39 M 2023 00792 31/01/2023 MNS MONTAJ 360 S.R.L. 360 CONSTRUCT

40 M 2023 00793 31/01/2023 THEODOR LIVINSCHI IMPPACT

41 M 2023 00794 31/01/2023 NOVOLINE PHARM S.R.L. Travelix

42 M 2023 00795 31/01/2023 IRINA-LILIANA BINDER Fluturi

43 M 2023 00796 31/01/2023 ALIN-CONSTANTIN OBROCEA LA COSTICĂ
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(210) M 2023 00725
(151) 31/01/2023
(732) VERDON SOLUTION SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE, NR. 154,
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
VERDOMAX

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

1. Îngrășământ foliar, turbă (îngrășământ),
îngrășământ marin, compost (îngrășământ),
cianamidă calcică (îngrășământ), digestat
organic (îngrășământ), compost de câmp
(îngrășământ), îngrășământ cu potasiu calcinat,
îngrășământ cu silicat de calciu, mulci pentru
îmbogățirea solului (îngrășământ), îngrășământ
cu sulfat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, superfosfat dublu sau triplu
(îngrășământ), îngrășământ cu nitrat de amoniu,
îngrășământ pentru plante crescute în ghiveci,
îngrășământ pe bază de nitrat de sodiu, fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, fertilizante complexe, preparate
fertilizante, preparate fertilizante, fertilizatori
lichizi, acid humic (fertilizator), fertilizanți pentru
pământ, fertilizator pentru plante, fertilizatori
pentru plante, produse minerale de fertilizare,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), învelișuri din
semințe (fertilizanți), fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, substanțe chelatoare
utilizate ca nutrienți pentru frunzișul plantelor,
substraturi pentru plante, îngrășăminte pentru
plante, conservanți pentru plante, biostimulante
pentru plante, substanțe nutritive pentru
plante, agenți nutritivi pentru plante, substanțe
pentru creșterea plantelor, preparate pentru
hrănirea plantelor, preparate pentru întărirea
plantelor, preparate pentru fortificarea plantelor,
medii de creștere pentru plante, îngrășăminte
pentru plante de interior, substanțe pentru
stimularea creșterii plantelor, produse pentru

stimularea creșterii plantelor, substanțe pentru
reglarea creșterii plantelor, microorganisme
folosite la stimularea creșterii plantelor, produse
minerale folosite la creșterea plantelor, agenți
biostimulanți fiind preparate nutritive pentru
plante, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, biostimulente, și anume
stimulente pentru creșterea plantelor, produse
de reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse chimice pentru protecția plantelor
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), îngrășăminte pentru agricultură,
produse chimice folosite în agricultură,
adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
preparate bacteriologice folosite în agricultură,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
produse chimice destinate utilizării în agricultură.
44. Consultanță agricolă în domeniul fertilizării,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură
și horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, creşterea plantelor, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii
pentru agricultură, servicii de informare cu
privire la agricultură, servicii de consiliere cu
privire la agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de consultanță cu privire la culturile din
agricultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
online despre servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor naturale folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii
consultative și consultanță privind controlul
buruienilor, al organismelor dăunătoare și
al paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────
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(210) M 2023 00734
(151) 31/01/2023
(732) STOIAN MIHAIL, STR BABA

NOVAC NR. 15, BLOC G15, AP 10,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031926,
ROMANIA

(540)

Journey in Romania
TAKE ONLY MEMORIES

LEAVE ONLY FOOTPRINTS

(531) Clasificare Viena:
24.07.01; 01.17.25; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

39. Servicii de ghid turistic, servicii ale ghidelor
turistice personale, organizare de circuite
turistice cu ghid, organizare de plimbări turistice
cu ghid, organizare de plimbări turistice cu
ghid pentru terți, servicii de organizare și ghidaj
pentru circuite și vizite turistice, organizare
de vizite turistice cu ghid, servicii de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii de ghizi
de turism.

───────

(210) M 2023 00752
(151) 31/01/2023
(732) RĂDUȚĂ FARM PROD SRL, STR.

DEMOCRAȚIEI, NR. 65, JUDEȚ
PRAHOVA, BĂICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

Răduță' s Farm
CARNE PE BUNE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.05.02;
08.05.04; 05.09.06; 05.09.24; 11.01.01

(591) Culori revendicate:alb, rosu, Verde, bej,
maro, negru

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

29. Carne procesată, carne proaspătă, carne
afumată, carne toccata, carne procesată, carne
conservată, carne uscată, carne sărată, carne
congelată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne afumata, carne și produse din
carne, carne de vită, hamburgeri de carne, carne
de porc, paste de carne, carne de curcan,
carne pentru cârnați, aspic de carne, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de vânat,
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gelatine de carne, conserve de carne, carne
de rață, pateuri din carne, carne proaspătă de
pasăre, carne de porc conservată, carne de vită
feliată, produse din carne preparate, carne de
vită preparată, carne gătită, la conserve, carne
gătită, la borcan, carne de pui proaspătă, carne
de pasăre congelată, produse din carne de miel,
pastramă din carne de vită, carne de pasăre de
curte, felii de carne de oaie, bucăți de carne de
pui, conserve de carne de pasăre, conserve din
carne de vânat, hamburgeri din carne de pui,
cârnați din carne de pui, chiftele din carne de
vită, pateuri din carne de pui, produse din carne
sub formă de hamburger, pârjoale din carne,
gustări pe bază de carne, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), cârnați,
cârnați afumați, cârnați cruzi, caltaboși (cârnați),
cârnați knackwurst, cârnați polonezi kielbasa,
cârnați uscați la aer, cârnați conservați, salam,
șuncă, mezeluri, hamburgeri de vită, burtă de
vită, tendon de vită pentru consum uman, file
de porc, cotlete de porc, jumări de porc, friptură
de porc, intestine de porc, pastramă de porc,
ficat de porc, șorici de porc, picioare de porc
în conserve, pui, nu viu, pipote de pui, chiftele
de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, pastramă
de pui, carne de pui deshidratată, carne de pui
congelată, file din piept de pui, chiftele din carne
de pui, curcan, nu viu, curcan proaspăt, curcan
congelat, produse de curcan, hamburgeri de
curcan, bucăți de curcan, tobă, caltaboș, untură,
untură pentru gătit, pastramă de rață.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de comandă online care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu ridicata în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amanuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, promovarea vanzarilor

pentru terti, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, marketing de produse, marketing
pe internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), prezentare
de produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de comenzi online, servicii de agenții de
import și export, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri şi servicii, marketing destinat unui anumit
scop, marketing pentru evenimente, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri în scopuri comerciale, promotionale şi
publicitare, organizare de prezentări comerciale,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, servicii de
aprovizionare, cumpărare şi vânzare pentru
terţi, servicii de administrare comercială, servicii
oferite de un lanţ de magazine, servicii
de desfacere, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare de orice tip
şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, servicii de vânzări
pentru terţi, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, organizare de expoziţii, târguri cu
scop comercial şi publicitar, publicitate prin
orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
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de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora
a unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, la standuri, lanţ de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, servicii de intermediere comercială,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2023 00754
(151) 31/01/2023
(732) MIRUNA MIHAELA DIACONESCU,

STRADA PANCIU, NUMAR 55,
APARTAMENT 1, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013391,
ROMANIA

(540)
Miruna Diaconescu

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport

───────

(210) M 2023 00755
(151) 31/01/2023
(732) HELLO IT FACTORY SRL, STR.

PANORAMIC NR. 38, SAT DEZMIR,
JUDEȚ CLUJ, COMUNA APAHIDA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

iT Factory
(531) Clasificare Viena:

24.17.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, galben, albastru
(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.

───────

(210) M 2023 00756
(151) 31/01/2023
(732) CRISTIAN-LIVIU SIOM, STR. SUB

CETATE NR. 132A, AP. 7, JUDEȚ
CLUJ, SAT FLORESTI, COMUNA
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)
TOPOVEST

(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 00758
(151) 31/01/2023
(732) CORALI BAGS FACTORY SRL,

CALEA BUCUREȘTI NR.4, JUDEȚ
ARGEȘ, STEFANESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
CB FACTORY

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2023 00759
(151) 31/01/2023
(732) ALEXANDRU CHICHEANU, STR.

MARIA TANASE, NR. 2, BL. 29, SC.
1, APT. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040424, ROMANIA

(540)
ARMÂNLU NU CHEARI

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

32. Bere și bere fără alcool, băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru,
alcoolic.

───────

(210) M 2023 00760
(151) 31/01/2023
(732) ALBERT BUICAN, STR FABRICA

DE CARAMIDA 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, 7000, ROMANIA

(540)
E-labels

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 00761
(151) 31/01/2023
(732) STRAUSS COFFEE B.V., 2

PROF, J.H. BAVINCKLAAN,
AMSTELVEEN, 1183 AT, TARILE
DE JOS

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

(540)

FORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 11.03.03; 05.07.21

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb,
auriu, rosu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea.
35. Publicitate, publicitate prin radio sau
televiziune, servicii de promovare şi de
informare, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
produsului cafea (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, publicitate on-line
într-o reţea computerizată.

───────

(210) M 2023 00762
(151) 31/01/2023
(732) SOCIETATEA MOARA CIBIN SA,

SOS. ALBA IULIA, NR. 70, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Boromir BISCUIȚI NADIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
477C), portocaliu, galben

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

30. Biscuiti (produse de patiserie), biscuiti simpli,
biscuiti aperitiv, biscuiti cu cereale, biscuiți cu
crema, biscuiți obisnuiti, biscuiti cu adaosuri,
biscuiti cu seminte, biscuiti dietetici, biscuiti
glazurati, biscuiti pe baza de malt.

───────

(210) M 2023 00763
(151) 31/01/2023
(732) GEORGE STOICA, P-TA

SPORTURILOR, BL. 25, AP. 10,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310167,
ARAD, ROMANIA

(540)
Doomnezeu

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

41. Divertisment muzical, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00764
(151) 31/01/2023
(732) NARCH XN INTL SRL, STR.

IANCU JIANU 36D, CAMERA 1,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, 420129, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
PanGym

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

41. Servicii de sport și fitness, servicii oferite de
centrele de fitness, servicii sportive și de fitness,
administrare de centre de fitness, servicii ale
cluburilor de fitness.

───────

(210) M 2023 00766
(151) 31/01/2023
(732) COMPLETE ACCOUNTING

SERVICES S.R.L., STR.
PREVEDERII NR. 23, BL. G16,
SC. A, ET. 2, AP. 12, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
COMPLETE

ACCOUNTING SERVICES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
42. Servicii it, cu excepția serviciilor de reparare,
întreținere și instalare a calculatoarelor și a
hardware-urilor de calculator, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2023 00767
(151) 31/01/2023
(732) CONSTANTIN ADRIAN BENȚA,

ALEEA POSADA NR. 4, BL. 33,
SC. 1, ET. 3, AP.10, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051414, ROMANIA

(540)

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

41. Servicii de instruire, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare electronică on-line de periodice
și cărți, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de cărți, publicare de cărți
și periodice electronice online.

───────

(210) M 2023 00768
(151) 31/01/2023
(732) SPORT SOCIAL MARKETPLACES

HOLDING LTD, 78 CANNON
STREET, LONDON, EC4N 6AF, GL,
MAREA BRITANIE

(540)

UTAFAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 21.03.01; 24.01.13

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), rosu
(HEX #DF0004), gri (HEX #656565)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

INSTRUCTOR FISCALITATE
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(210) M 2023 00769
(151) 31/01/2023
(732) CONSTANTIN ADRIAN BENȚA,

ALEEA POSADA, NR. 4, BL. 33,
SC. 1, ET. 3, AP. 10, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051414, ROMANIA

(540)
BORZEASCA

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

33. Vin, vin roșu, vin fiert, vin spumant, vin alb,
vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri rozé, vin de
struguri, vin de fructe.

───────

(210) M 2023 00770
(151) 31/01/2023
(732) S.C FOTOMANIAC S.R.L, STR.

CERCULUI NR. 25A, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410108, BIHOR,
ROMANIA

(540)

KnightX

(531) Clasificare Viena:
23.05.05; 27.05.01

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

9. Filtre uv pentru aparate de fotografiat digitale,
filtre pentru aparate de fotografiat, filtre pentru
raze ultraviolete folosite la fotografie, trepiede
pentru aparate fotografice, huse speciale pentru
aparate și echipamente fotografice, filtre optice
de sticlă, filtre optice, parasolare pentru aparate
de fotografiat, inele adaptoare pentru atașarea
obiectivelor la aparatele foto, curele pentru
camere foto, dispozitive de iluminat pentru
fotografie, vizoare fotografice, tocuri pentru
aparate de fotografiat, echipamente fotografice,
genți special adaptate pentru aparate și

echipamente fotografice, instrumente pentru
producerea de fotografii, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, capace de obiective
(pentru camere), reflectoare pentru fotografie,
perii pentru lentile adaptate pentru uz fotografic,
filtre de polarizare, obiective macro

───────

(210) M 2023 00771
(151) 31/01/2023
(732) MIHAI POPESCU, STR. NICHITA

STĂNESCU, NR. 72A, SC. A, ET. 1,
AP. 2, JUD. ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
BARAW SUGBO

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

41. Servicii sportive, servicii de antrenamente de
sport, instruire, servicii oferite de club sportiv.

───────

(210) M 2023 00772
(151) 31/01/2023
(732) ALE3VAL CONSTRUCT

SRL, TOHAT NR. 94, JUD.
MARAMURES, TOHAT,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
ALE VAL 3 CONSTRUCT

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții

───────
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(210) M 2023 00773
(151) 31/01/2023
(732) ETIC ATELIER DE ARHITECTURA

SRL, CALEA PLEVNEI NR. 15,
BUCUREȘTI, 010221, ROMANIA

(540)

e. etic arhitectura

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

16. Fotografii.
35. Publicitate.
40. Imprimare.
42. Servicii de design arhitectural, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru planificare urbană, servicii de
design arhitectural pentru expoziții, design și
dezvoltare de produs, design de mobilier, design
grafic si industrial.

───────

(210) M 2023 00774
(151) 31/01/2023
(732) MIHAI POPESCU, STR. NICHITA

STĂNESCU, NR. 72A, SC. A, ET. 1,
AP. 2, JUD. ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ARNES DIABLO

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

41. Servicii sportive, servicii antrenamente de
sport, instruire, servicii oferite de club sportiv.

───────

(210) M 2023 00775
(151) 31/01/2023
(732) CĂTĂLINA-MARIA PREDA, ALE.

BÂRSEI, NR. 4, SC. 1, ET. 1, AP.
6, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400605, CLUJ, ROMANIA

(540)

ORA DE NUTRIȚIE

(531) Clasificare Viena:
17.01.07; 24.17.08; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (HEX #dc04ff),
albastru (HEX #1393ff), negru (HEX
#000000)

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

41. Educație, instruire
───────
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(210) M 2023 00776
(151) 31/01/2023
(732) ASOCIATIA TOTUL ESTE

POSIBIL, STR. ILIA NR. 4,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, 011996, ROMANIA

(540)

TOTUL ESTE POSIBIL

(531) Clasificare Viena:
03.11.11; 27.05.01; 26.11.12; 29.01.11

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, concepere
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de logouri publicitare,
redactare de texte publicitare, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de
telemarketing, ervicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucatarie si recipiente, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura

cu pahare, vase de baut si articole pentru
baruri, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
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alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu umbrele
și parasolare, bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, genți, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu adăposturi
și paturi pentru animale, ustensile cosmetice și
de toaletă și articole de baie, perii și alte articole
pentru curățare, material pentru perii, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole de grădinărit, articole pentru
animale, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă (din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă), servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
plase, vele, ațe și fire, materiale textile, produse
de filtrare din material textil, produse textile și
înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole pentru

petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci
și leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și
înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți prăjiturele, dulciuri bomboane,
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
publicitate.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară, colectarea
de fonduri și sponsorizare financiară, servicii
imobiliare, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii de depunere în casete valorice,
servicii de asigurare, furnizarea de cartele
preplătite și jetoane de valoare, servicii de
evaluare financiară, asigurări, servicii caritabile,
și anume servicii financiare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, gestiunea fondurilor financiare,
administrarea fondurilor financiare, investirea
fondurilor financiare, organizare de colecte în
scopuri caritabile, servicii filantropice privind
donațiile financiare, servicii de fonduri de
binefacere, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, acordare de
subvenții monetare organizațiilor de caritate.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminări a dăunătorilor alții decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, dezinsecție și deratizare, servicii de
excavare și extracție de zăcăminte naturale,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
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pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, încărcare de baterii și dispozitive
de stocare de electricitate și închiriere de
echipamente aferente, extracție de resurse
naturale, extracție de resurse naturale, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
colectarea de deșeuri (curățarea gunoaielor),
servicii de evacuare a deșeurilor (servicii de
curățenie), servicii de eliminare de deșeuri
periculoase, ridicarea deșeurilor (curățare),
reparații sau întreținere de echipamente și
mașini de tocat deșeuri, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate pentru compactarea deșeurilor, servicii
de binefacere în materie de construcții, servicii
de consiliere cu privire la repararea sistemelor
de controlare a mediului, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea sistemelor pentru
controlarea mediului.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, servicii
caritabile, și anume distribuire de îmbrăcăminte,
servicii caritabile, și anume distribuire de
pături, prestare de servicii de transport pentru
persoanele în vârstă sau cu handicap (servicii
caritabile)
40. Producerea energiei, imprimare și
developare fotografică și cinematografică,
duplicarea casetelor audio și video și a benzilor,
condiționarea și purificarea aerului și a apei,
tratamentul alimentelor și băuturilor, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, servicii de transformare (reciclarea
deșeurilor), servicii de tratarea și reciclarea
ambalajelor, servicii de reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, servicii de eliminare a deșeurilor
(tratarea deșeurilor), servicii de distrugere a
deșeurilor, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor radioactive, servicii de tratare a
deșeurilor prin electroliză, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, recuperarea
materialelor din deșeuri, servicii de gestionare
a deșeurilor (reciclare), servicii de sortare a
deșeurilor și a materialelor reciclabile, furnizare
de informații despre reciclarea deșeurilor,
furnizare de informații despre închirierea de
mașini și aparate pentru compactarea deșeurilor,

gestionarea deșeurilor periculoase, servicii de
purificare a apei în mediul său natural, tratarea
deșeurilor în domeniul controlului poluării
mediului
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, publicare de
publicații periodice, publicare de materiale și
publicații tipărite, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, altele decât
textele publicitare, furnizare de publicații on-
line, altele decât textele publicitare, formare în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,
instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de dezvoltare personală,
productie de podcasturi, creare (redactare)
de podcast-uri, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de seminarii și congrese, instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, educație și instruire,
publicare de cărți și reviste, organizare de
conferințe, elaborare de materiale educative,
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație).
42. Servicii de proiectare, servicii it, cu excepția
serviciilor de reparare, întreținere și instalare a
calculatoarelor și a hardware-urilor de calculator,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, găzduirea de
podcasturi, servicii de analiză și cercetare
industrială, dezvoltare de hardware si software
de calculator, furnizare de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software și
hardware pentru calculatoare, servicii de
cercetare și dezvoltare în domeniul imunologiei,
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
anticorpilor, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul ingineriei, servicii de consultanță
în materie de cercetare tehnologică, servicii de
consultanță în materie de cercetare științifică,
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
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chimiei, servicii de cercetare și dezvoltare pentru
industria farmaceutică, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul biotehnologiei, servicii de
cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic,
servicii de cercetare informatică, servicii de
cercetare în domeniul medical, servicii de
cercetare în agricultură, consultanță tehnică
în materie de cercetare tehnică în domeniul
alimentelor și al băuturilor, furnizare de informații
despre cercetarea tehnologică, furnizare de
informații online despre servicii de analize și
cercetare industrială, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic
și al studiilor clinice, cercetare ştiinţifică în
domeniul protecţiei mediului, cercetare științifică
în domeniul medicinii sociale, cercetare în
materie de software de calculator, cercetare
în materie de programe și software de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare în domeniul tehnologiei
pentru procesarea datelor, cercetare în domeniul
siguranței electrice, găzduire de conținut
educațional multimedia, cercetare în domeniul
inteligenței artificiale, consultanță cu privire la
securitatea pe internet, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume cazarea temporară, servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
servicii de caritate, respectiv furnizarea
de servicii medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale pentru
persoane cu nevoi speciale, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, consiliere
psihologică, servicii de igienă și frumusețe

pentru oameni, consiliere în materie de
sănătate, servicii medicale și de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de îngrijire mentală, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de evaluare a sănătăţii, consiliere medicală,
consiliere medicală în domeniul slăbitului,
consiliere medicală în legătură cu stresul,
servicii de consiliere medicală în materie de
dietă, consiliere psihologică, consiliere legată de
nutriție
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii juridice, servicii politice
și anume: servicii de reprezentare juridică,
cercetări juridice,organizarea de reuniuni politice
cu scop social, de protecție, de mediere, cluburi
de întâlniri, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
haine persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), consultanță în
domeniul relațiilor personale, furnizare de locuri
de veci sau cavouri, furnizare de servicii de
suport personal pentru pacienții care suferă de
cancer și pentru familiile acestora, furnizare de
servicii de îngrijire non-medicală la domiciliu
pentru persoane, furnizare de servicii pentru
sprijinirea pacienților, oferite pacienților din
spitale și din instituții de îngrijire pe termen lung,
închiriere de îmbrăcăminte, furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, servicii astrologice și
spirituale, servicii de consultanță în materie de
prevenire a criminalității, servicii de consultanță
cu privire la prevenirea infracțiunilor, servicii
de companie pentru persoane în vârstă și cu
handicap, servicii de asistență maternală, servicii
de agenții de adopție, servicii de adopții de
animale, servicii funerare, sprijin în perioada
de doliu, cercetare juridică în domeniul politicii
publice, cercetare juridică în domeniul protecției
mediului.

───────
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(210) M 2023 00777
(151) 31/01/2023
(732) ICEBERG S.R.L., STR.73 NR.197,

JUD. MARAMURES, BĂIȚA,
437346, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
ICEBERG

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

40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor
───────

(210) M 2023 00778
(151) 31/01/2023
(732) HOMESMART HUB SRL,

TINERETULUI 5, BLOC A11/2,
SCARA C, APT 4, RAMNICU
VALCEA, 240042, VALCEA,
ROMANIA

(540)
InteliRO

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

7. Masini si aparate electrice de curatat,
storcatoare de fructe electrice, pentru uz casnic.
9. Fier de calcat, mini proiector imagini si sunete
11. Ceainice electrice, ustensile electrice de gatit

───────

(210) M 2023 00779
(151) 31/01/2023
(732) FLAVIA-ISABELA ROMCEA,

STR. IOAN BUTEANU NR.12A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA
OVIDIU-MARCEL ROMCEA,
STR. IOAN BUTEANU NR.12A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

Teilor Noua Med

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.13.25

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite
de centre de sănătate, servicii de terapie
fizică, servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, îngrijire medicală, consultanţă şi
servicii de informaţii referitoare la produse
farmaceutice, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────
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(210) M 2023 00780
(151) 31/01/2023
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1,
JUD. ILFOV, COMUNA CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
HERCULANE

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

5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și

a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2023 00781
(151) 31/01/2023
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1,
JUD. ILFOV, COMUNA CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
TOSOROG

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

5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2023 00782
(151) 31/01/2023
(732) SC TOP DERM u.n.i. SRL, STR.

ȘTIRBEI VODĂ NR. 46, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
TOP-MEDICII

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii(educație), instruirea în artele marțiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilități pentru cazinouri
jocuri de noroc, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini

pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare ia educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de fuminat pentru scenete de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de cluburi
de noapte divertisment), servicii otente de
școli de grădiniță: publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
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televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sadof (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilități sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/ închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultura și
silvicultură, dispersarea de fertilizatori și alte
substanțe chimice agricole pe suprafețe și pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma
terapie , servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, închirierea de echipamente

pentru ferme, servicii de viticultura, consultanță
în domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătății,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
horticultura, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitalicești,
servicii de bănci de țesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistență
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilități, servicii de moașe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonție,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultura și silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie,
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea rețetelor
de către farmaciști, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienților
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalațiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turcești,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură, asistență
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.

───────
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(210) M 2023 00783
(151) 31/01/2023
(732) ADRIAN IONUT LEAHU, STR.

CONSTANTIN CARACAȘ NR.
39, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Soluții stomatologice,
de la primul dinte pe
tot parcursul vieții

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

35. Furnizarea de informatii de afaceri prin
intermediul unui site web.
44. Servicii stomatologice pentru adulți,
adolescenți, copii.

───────

(210) M 2023 00784
(151) 31/01/2023
(732) TRAIAN ZAHARIA, STR. PRL.

LILIACULUI NR. 6, BL. G8, SC. D,
ET. 3, AP. 73, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

ELF BAR

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 05.03.16; 26.01.06; 27.05.01;
27.05.24

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

clase:
34. Țigări electronice și vaporizatoare orale
pentru fumători, articole pentru fumători,
cutii pentru țigări electronice, huse pentru
țigări electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, produse
pentru curățarea țigărilor electronice, seturi
pentru fumători de țigări electronice, cartușe
cu reîncărcare pentru țigările electronice, soluții
lichide pentru utilizare în țigări electronice,
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gudron din tutun destinat utilizării în țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru utilizare în
țigări electronice, cartușe vândute pline cu
arome chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice, țigarete electronice, suporturi pentru
țigarete electronice, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, inhalatoare folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare.

───────

(210) M 2023 00785
(151) 31/01/2023
(732) PETRO GRUP, SAT VALEA

ADÂNCĂ, JUD. IAȘI, COMUNA
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE, NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

motiv

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
25.01.25

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

clase:
30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza conservată, pizza

congelată, pizza (preparată), blat de pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
crusta de pizza, pizza fără gluten, blaturi de
pizza congelate, blaturi de pizza coapte în
prealabil, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, aluaturi pentru pizza congelată pe bază
de conopidă, condimente pentru pizza, sosuri
pentru pizza, crusta de pizza, blaturi de pizza
congelate, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, paste pentru încorporare în
pizza, făină pentru pizza, aluat pentru pizza,
amestecuri de pizza, amestec pentru aluat de
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza, pizze negătite.
33. Vin, vin alb, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
vin, cocteiluri preparate pe bază de vin, piquette
(băutură pe bază de vin), vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de căpșuni, vin de fructe, vin de
mure, vin de orez galben, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin
pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumante, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu alcool,
vinuri cu denumire de origine protejată, vinuri cu
indicație geografică protejată, vinuri de desert,
vinuri de masa, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri japoneze din struguri dulci conținând
extracte de ginseng și scoarță de cinchona,
vinuri neacidulate, vinuri roșii spumante, vinuri
roze, vinuri spumante, vinuri spumante naturale,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
pe bază de vin, rachiu, băuturi spirtoase,
băuturi alcoolice spirtoase, digestive (lichioruri și
spirtoase), extracte de lichioruri spirtoase.
35. Regruparea în avantajul terţilor a vinului,
vinului alb, băuturii alcoolice pe bază de vin
și fructe, băuturii aperitiv pe bază de vin,
băuturilor care conțin vin (șprițuri), băuturilor
pe bază de vin, cocteilurilor preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinlui de acanthopanax (ogapiju), vinului de
căpșuni, vinului de fructe, vinului de mure,
vinului de orez galben, vinului de struguri, vinului
de zmeură neagră (bokbunjaju), vinului fiert,
vinului pentru gătit, vinului roșu, vinului slab
alcoolizat, vinului spumante, vinului spumant
de fructe, vinului spumant de struguri, vinurilor
albe spumante, vinurilor cu alcool, vinurilor
cu denumire de origine protejată, vinurilor
cu indicație geografică protejată, vinurilor de
desert, vinurilor de masa, vinurilor dulci, vinurilor
îmbogățite, vinurilor japoneze din struguri dulci
conținând extracte de ginseng și scoarță de
cinchona, vinurilor neacidulate, vinurilor roșii
spumante, vinurilor roze, vinurilor spumante,
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vinurilor spumante naturale, băuturilor alcoolice
(cu excepția berii), băuturilor pe bază de
vin, rachiului, băuturilor spirtoase, băuturilor
alcoolice spirtoase, digestivelor (lichioruri și
spirtoase), extractelor de lichioruri spirtoase,
pizzei, pizzei proaspete, pizzei preparată, pizzei
refrigerată, pizzei conservată, pizzei congelată,
pizzei (preparată), blatului de pizza, blaturilor
de pizza, pizzei împăturite (calzone), crustei
de pizza, pizzei fără gluten, blaturilor de pizza
congelate, blaturilor de pizza coapte în prealabil,
mâncărurilor preparate sub formă de pizza,
aluaturilor pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, condimentelor pentru pizza, sosurilor
pentru pizza, crustei de pizza, blaturilor de pizza
congelate, aluaturilor pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, pastelor pentru încorporare în
pizza, făinei pentru pizza, aluatului pentru pizza,
amestecurilor de pizza, amestecului pentru
aluat de pizza, preparatelor pentru pregătirea
blaturilor de pizza, pizzei negătite permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la vin, vin alb,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumante, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masa,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin, rachiu,
băuturi spirtoase, băuturi alcoolice spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), extracte de
lichioruri spirtoase, pizza, pizza proaspătă, pizza
preparată, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, pizza (preparată), blat de pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
crusta de pizza, pizza fără gluten, blaturi de pizza
congelate, blaturi de pizza coapte în prealabil,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, aluaturi
pentru pizza congelată pe bază de conopidă,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,

crusta de pizza, blaturi de pizza congelate,
aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, paste pentru încorporare în pizza,
făină pentru pizza, aluat pentru pizza, amestecuri
de pizza, amestec pentru aluat de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
pizze negătite, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la vin, vin alb,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumante, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masa,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin, rachiu,
băuturi spirtoase, băuturi alcoolice spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), extracte de
lichioruri spirtoase, pizza, pizza proaspătă, pizza
preparată, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, pizza (preparată), blat de pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
crusta de pizza, pizza fără gluten, blaturi de
pizza congelate, blaturi de pizza coapte în
prealabil, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, aluaturi pentru pizza congelată pe bază
de conopidă, condimente pentru pizza, sosuri
pentru pizza, crusta de pizza, blaturi de pizza
congelate, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, paste pentru încorporare
în pizza, făină pentru pizza, aluat pentru
pizza, amestecuri de pizza, amestec pentru
aluat de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, pizze negătite, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la vin, vin alb,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumante, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
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de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masa,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin, rachiu,
băuturi spirtoase, băuturi alcoolice spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), extracte de
lichioruri spirtoase, pizza, pizza proaspătă, pizza
preparată, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, pizza (preparată), blat de pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
crusta de pizza, pizza fără gluten, blaturi de pizza
congelate, blaturi de pizza coapte în prealabil,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, aluaturi
pentru pizza congelată pe bază de conopidă,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,
crusta de pizza, blaturi de pizza congelate,
aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, paste pentru încorporare în pizza,
făină pentru pizza, aluat pentru pizza, amestecuri
de pizza, amestec pentru aluat de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
pizze negătite, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu vin, vin alb,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumante, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masa,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin, rachiu,
băuturi spirtoase, băuturi alcoolice spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), extracte de
lichioruri spirtoase, pizza, pizza proaspătă, pizza
preparată, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, pizza (preparată), blat de pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
crusta de pizza, pizza fără gluten, blaturi de
pizza congelate, blaturi de pizza coapte în
prealabil, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, aluaturi pentru pizza congelată pe bază
de conopidă, condimente pentru pizza, sosuri

pentru pizza, crusta de pizza, blaturi de pizza
congelate, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, paste pentru încorporare în
pizza, făină pentru pizza, aluat pentru pizza,
amestecuri de pizza, amestec pentru aluat de
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza, pizze negătite, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la vin, vin alb, băutură alcoolică pe
bază de vin și fructe, băuturi aperitive pe
bază de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază
de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin de
căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumante, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masa,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin, rachiu,
băuturi spirtoase, băuturi alcoolice spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), extracte de
lichioruri spirtoase, pizza, pizza proaspătă, pizza
preparată, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, pizza (preparată), blat de pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
crusta de pizza, pizza fără gluten, blaturi de
pizza congelate, blaturi de pizza coapte în
prealabil, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, aluaturi pentru pizza congelată pe bază
de conopidă, condimente pentru pizza, sosuri
pentru pizza, crusta de pizza, blaturi de pizza
congelate, aluaturi pentru pizza congelată pe
bază de conopidă, paste pentru încorporare în
pizza, făină pentru pizza, aluat pentru pizza,
amestecuri de pizza, amestec pentru aluat
de pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor
de pizza, pizze negătite, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la vin,
vin alb, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
vin, cocteiluri preparate pe bază de vin, piquette
(băutură pe bază de vin), vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de căpșuni, vin de fructe, vin de
mure, vin de orez galben, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin
pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
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spumante, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu alcool,
vinuri cu denumire de origine protejată, vinuri cu
indicație geografică protejată, vinuri de desert,
vinuri de masa, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri japoneze din struguri dulci conținând
extracte de ginseng și scoarță de cinchona,
vinuri neacidulate, vinuri roșii spumante, vinuri
roze, vinuri spumante, vinuri spumante naturale,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
pe bază de vin, rachiu, băuturi spirtoase,
băuturi alcoolice spirtoase, digestive (lichioruri
și spirtoase), extracte de lichioruri spirtoase,
pizza, pizza proaspătă, pizza preparată, pizza
refrigerată, pizza conservată, pizza congelată,
pizza (preparată), blat de pizza, blaturi de pizza,
pizza împăturită (calzone), crusta de pizza, pizza
fără gluten, blaturi de pizza congelate, blaturi de
pizza coapte în prealabil, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, aluaturi pentru pizza
congelată pe bază de conopidă, condimente
pentru pizza, sosuri pentru pizza, crusta de
pizza, blaturi de pizza congelate, aluaturi
pentru pizza congelată pe bază de conopidă,
paste pentru încorporare în pizza, făină pentru
pizza, aluat pentru pizza, amestecuri de pizza,
amestec pentru aluat de pizza, preparate pentru
pregătirea blaturilor de pizza, pizze negătite,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, management de restaurant
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, servicii publicitare
pentru hoteluri, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii
publicitare pentru hoteluri, administrare de
programe hoteliere de stimulare ale terților,
furnizare de informații pentru compararea
tarifelor hoteliere, administrarea hotelurilor,

management hotelier pentru terți, management
de hoteluri pentru terți, servicii de management
hotelier (pentru terți), administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, servicii
de secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere.
39. Livrare de pizza.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor, servicii
educative privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor, servicii de formare cu privire
la curățenia în restaurante, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de editare video pentru evenimente,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, servicii de divertisment furnizate de
hoteluri, furnizare de instalații de divertisment în
hoteluri, servicii de formare cu privire la curățenia
în hoteluri.
43. Servicii de restaurant, restaurante de
delicatese, restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, restaurante pentru
turiști, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant cu specific japonez, restaurante
care servesc udon și soba, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
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furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), decorare de
alimente, decorarea de torture, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de critică gastronomică (oferirea de
informații despre alimente și băuturi), servicii
de restaurant cu vânzare pentru acasă, pizzerii,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, furnizare de locuri de cazare
la hoteluri, rezervare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, organizare de mese
la hoteluri, servicii de catering hotelier, informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, rezervări de
hoteluri, rezervări de hoteluri, evaluare de cazare
hotelieră, rezervare de cazare la hotel, rezervări
de hotel pentru terți, servicii de rezervare la
hoteluri, informații cu privire la hoteluri, rezervare
de camere de hotel pentru călători, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
consultanță referitoare la instalațiile hotelurilor,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
hotel, servicii electronice de informații cu privire
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații
hoteliere printr-un site web, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri.

───────

(210) M 2023 00786
(151) 31/01/2023
(732) AHA MOMENTS S.R.L., STR. IANI

BUZOIANI NR. 14, MANSARDA,
CAMERA NR. 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AHA MOMENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
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pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, promovare de
produse și servicii pentru terți, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de agenție de
publicitate, servicii publicitare pentru crearea
identității de brand pentru alte persoane,
servicii de consultanță în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, consultanță
în domeniul strategiilor de afaceri, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
analiza datelor comerciale, analiza datelor
studiilor de piață, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
asistență în afaceri, informații și opinii de experți
privind societățile și afacerile, sondaje de opinie,
elaborare de sondaje de opinie, studii de sondaje
de opinie cu privire la piață, realizare de studii de
piață care implică sondaje de opinie.

───────

(210) M 2023 00788
(151) 31/01/2023
(732) ANGELO-MĂDĂLIN RUSU, STR.

GÂRLEI NR. 49, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KOGAION DENTAL

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 00789
(151) 31/01/2023
(732) RUSU ANGELO-MADALIN,

STR.GARLEI, NR.49, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KOGAION REZIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 26.01.04; 26.03.04;
29.01.02; 29.01.08

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────
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(210) M 2023 00790
(151) 31/01/2023
(732) BINOVATE LABS S.R.L., STRADA

ARDEALULUI NR. 40, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013435, ROMANIA

(540)

CEX Commercial Excellence
Expert Connecting

Strategy with Execution

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.05; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.01.03

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ED1C24), mov (HEX #262262), alb
(HEX #ffffff)

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

42. Servicii IT, cu excepția serviciilor de
reparare, întreținere și instalare a calculatoarelor
și a hardware-urilor de calculator.

───────

(210) M 2023 00791
(151) 31/01/2023
(732) NEDELCU I RODICA II, STR.

POPORULUI NR. 141, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900205, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
:D.Fraer

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2023 00792
(151) 31/01/2023
(732) MNS MONTAJ 360 S.R.L., NR. 377,

JUD. CLUJ, SANDULESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

360 CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.11.03;
26.11.09

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

37. Servicii de construcții.
───────
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(210) M 2023 00793
(151) 31/01/2023
(732) THEODOR LIVINSCHI, STR.

CASTELULUI NR. 15, AP. 5, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, 500014,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IMPPACT

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.01.03; 26.04.05;
26.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00758F), verde (HEX #47C6A3), gri
(HEX #71A1AB)

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

4. Energie electrică din energie solară, energie
electrică din energie eoliană, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, energie electrică.

───────

(210) M 2023 00794
(151) 31/01/2023
(732) NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR.7, CAMERA
1, BL.12, AC. A, AP.1, PARTER,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
Travelix

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

5. Suplimente alimentare.
───────

(210) M 2023 00795
(151) 31/01/2023
(732) IRINA-LILIANA BINDER, STR.

STEFAN BACIU NR. 91, BL.5, ET.1,
AP.9, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Fluturi

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

9. Cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, serii de cărți descărcabile pentru
copii.
16. Cărți, cărți documentare, cărți manuscrise,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți educative,
ambalaje pentru cărți, supracoperte pentru cărți,
cărți de povești, cărți cu nume, cărți non-ficțiune,
cărți legate cu spirală, cărți cu artă grafică, hârtie
pentru ambalarea cărților, cărți de povești pentru
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copii, colecții de cărți non-ficțiune, colecții de
cărți de ficțiune, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, întărituri din carton
pentru legarea cărților, tipărituri.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi.
38. Comunicare prin bloguri online.
41. Publicare de cărți, închirieri de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți educative,
publicare de cărți audio, publicare multimedia
de cărți, publicare și editare de cărți, publicare
de cărți și reviste, publicare de cărți și recenzii,
publicare de reviste și cărți, editare de cărți și
recenzii, servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii de informare
cu privire la cărți, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare electronică
on-line de periodice și cărți, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare de
periodice și cărți în format electronic, scriere
de scenarii, servicii de scriere pentru bloguri,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare.

───────

(210) M 2023 00796
(151) 31/01/2023
(732) ALIN-CONSTANTIN OBROCEA,

STR. MARINA NR. 44C, JUD.
ARGEȘ, CURTEA DE ARGEȘ,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

LA COSTICĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 25.07.01

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
maro

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unități de cazare
(hoteluri, pensiuni), rezervări de pensiuni, servicii
de restaurant cu vânzare pentru acasă.

───────


