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Cereri Mărci publicate în 08/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2023 00936 01/03/2023 LASHES DESIGN & LINE CARE
SRL

Lashes Design BY NATHALIE

SRL
Pozici Amintiri pentru o viață

7 M 2023 01868 01/03/2023 CS SALES AND MARKETING
SRL

SILVIS

8 M 2023 01869 01/03/2023 MIHAI BAUMAN ZIAFET

9 M 2023 01870 01/03/2023 DESTINY PARK S.R.L. Tommy

10 M 2023 01871 01/03/2023 DESTINY PARK S.R.L. Sofia

11 M 2023 01873 01/03/2023 SC YAMUNA SRL YAMUNA

12 M 2023 01874 01/03/2023 TURCULEANU AYNUR
LYUTVIEVA

PODOLOGIQ

13 M 2023 01875 01/03/2023 DESTINY PARK S.R.L. Roxette Alex Sofia Tommy

14 M 2023 01876 01/03/2023 DESTINY PARK S.R.L. Alex

15 M 2023 01877 01/03/2023 KBK KRAFT PROJEKT SRL HOCHO

16 M 2023 01878 01/03/2023 DESTINY PARK S.R.L. Roxette

17 M 2023 01879 01/03/2023 GRUP EDITORIAL LITERA SRL CU VOCE TARE un podcast
Litera

18 M 2023 01880 01/03/2023 DIGITAL EYE S.R.L. uny WEB DESIGN DE IMPACT

19 M 2023 01881 01/03/2023 USUEL SRL D. DIGITAL POINT

20 M 2023 01882 01/03/2023 CONSTANTIN CÎRLIGEANU ZUFANCY

21 M 2023 01883 01/03/2023 USUEL Trofez SHOP

22 M 2023 01884 01/03/2023 KUCHEYASH ANTON SINCE 2021 IRON KING

23 M 2023 01885 01/03/2023 LARISA NITU MEMMOIR a life changing
moment

24 M 2023 01886 01/03/2023 ALEXA ELENA VÎLCAN BLOOM THE WORLD
FLOWERS

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00525 20/02/2023     AL CHDID SAMI GORILLA`S CRAZY BURGERS

3 M 2023 01463 17/02/2023 SC MON AMI SRL MON AMI prietenu grădinii tale

4 M 2023 01590 22/02/2023     ART PATIS SRL Vatra Ardeleană

5 M 2023 01708 01/03/2023 LEVEL UP SOLUTION SRL DantukoS

6 M 2023 01867 01/03/2023 HAPPYLIFE ENTERPRISES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2023 01887 01/03/2023 ROBERTO SPADAVECCHIA NTS Naval Tecno Sud Boat

Stand ATTREZZATURE
CANTIERI NAVALI
CERTIFICATE EQUIPEMENTS
FOR SHIPYARDS made in Italy

26 M 2023 01888 01/03/2023 FICOSOTA MARKETING
ROMANIA SRL

Semana Elixir BLOOM FLORAL
FRESH SENSUAL

27 M 2023 01889 01/03/2023 BOGDAN ANDREI MoneySmart

28 M 2023 01890 01/03/2023 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

monet

29 M 2023 01891 01/03/2023 FICOSOTA MARKETING
ROMANIA SRL

Semana Extra Fresh Violet Kiss
Blue Whisper Sensitive Aqua Joy

30 M 2023 01892 01/03/2023 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

monet BY CREDIT EUROPE
BANK

31 M 2023 01893 01/03/2023 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

CEBExtras

32 M 2023 01894 01/03/2023 RUSU ANGELO-MADALIN KOGAION ENERGY

33 M 2023 01895 01/03/2023 FICOSOTA MARKETING
ROMANIA SRL

Semana Perfumes of Night
PURPLE RAIN GOLD FEVER
DREAMY MIDNIGHT BLUE

34 M 2023 01896 01/03/2023 RUSU ANGELO-MADALIN ECO KOGAION

35 M 2023 01897 01/03/2023 SC GLADE EVENTS SRL International Conference on e-
Health and Bioengineering (EHB)

36 M 2023 01898 01/03/2023 OPTICA IRIS NICU SRL IRI KOKO

37 M 2023 01899 01/03/2023 MIND INVEST SRL iThink cu IUSTI FUDULU

38 M 2023 01900 01/03/2023 TU & YA RESORT SRL TU & YA

39 M 2023 01901 01/03/2023 JACOBIN SOCIETY S.R.L. BEYOND UNIVERSITY

40 M 2023 01902 01/03/2023 IOAN PAUL SUCIU

41 M 2023 01903 01/03/2023 PANDOMATIK MEDIA
PRODUCTION S.R.L.

Pandomatik Music Great Things
Are Coming

42 M 2023 01905 01/03/2023 WHITE DENTAL LASER SRL WHITE DENTAL LASER

43 M 2023 01906 01/03/2023 WYSAPP SMARTWEAR SRL Wear Your Space

44 M 2023 01907 01/03/2023 ANDREI LIVIU ALEXANDRU Q'S INN FERDINAND 7
EST.2007

45 M 2023 01908 01/03/2023 MATEI CATAROV SLAVJAK

46 M 2023 01909 01/03/2023 METAL CAPS DESIGN SRL Metal Caps Design

47 M 2023 01910 01/03/2023 VELABRUM SRL MIAUNEL&MIAUNICA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2023 01911 01/03/2023 SYNERGY TEXTILE SRL casasro

49 M 2023 01912 01/03/2023 MIHAI ADRIAN HOTCA HOTCAFE&UP

50 M 2023 01913 01/03/2023 NICOLAE ANDREI STĂNESCU CUPLU FERICIT

51 M 2023 01914 01/03/2023 IRELDO SRL IRLD

52 M 2023 01915 01/03/2023 CRIUS S.R.L. CRIUS

53 M 2023 01916 01/03/2023 SIMION & BACIU SOCIETATE
CIVILĂ DE AVOCAȚI

54 M 2023 01918 01/03/2023 LUNCUTA ROTII SRL SPILC

55 M 2023 01919 01/03/2023 S.C. LUX IMPOREX S.R.L. luxpvc

56 M 2023 01921 01/03/2023 STINGACIU-DUMITRESCU
D MONICA INTREPRINDERE
FAMILIALA

Zizzi DIN 2000

57 M 2023 01922 01/03/2023 ADRIAN-MIHAI GAVRILA Pitikot

58 M 2023 01923 01/03/2023 AV MAG SRL GRAS ON

59 M 2023 01924 01/03/2023 SILVIU BOGDAN ARDELEANU E-RECOMANDAT.ro recomandat
- verificat - aprobat
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NR.444, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GORILLA`S CRAZY BURGERS

(531) Clasificare Viena:
03.05.19; 08.01.07

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
121 C), portocaliu (Pantone 1555C,
Pantone 1635 C, Pantone 7584 C),
galben (Pantone 106 C), mov (Pantone
7668 C, Pantone 7672 C), negru
(Pantone 532 C), roz (Pantone 7604
C), maro (Pantone 873 C)

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

43. Servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
furnizare alimente și băuturi.

───────

(210) M 2023 00936
(151) 01/03/2023
(732) LASHES DESIGN & LINE CARE

SRL, BULEVARDUL UNIRII NR. 49,
JUDEȚ BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Lashes Design BY NATHALIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5024),
negru (RAL 9005)

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

3. Gene false.
───────

(210) M 2023 00525
(151) 20/02/2023
(732) AL CHDID SAMI, CALEA GIULESTI
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SAPCA, NR. 2B, JUD. VASLUI,
BÂRLAD, VASLUI, ROMANIA

(540)

MON AMI prietenu grădinii tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben

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

31. Semințe pentru plantare.
35. Servicii de comerț cu semințe.

───────

SELIMBARULUI NR. 32, JUDETUL
SIBIU, CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Vatra Ardeleană

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

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210) M 2023 01708
(151) 01/03/2023
(732) LEVEL UP SOLUTION SRL, STR.

COZLA NR 3, BL B1A, SC 3,
BUCURESTI, 032733, ROMANIA

(540)
DantukoS

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de

(210) M 2023 01463
(151) 17/02/2023
(732) SC MON AMI SRL, STR. POPA

(210) M 2023 01590
(151) 22/02/2023
(732) ART PATIS SRL, STR.

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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───────

(210) M 2023 01867
(151) 01/03/2023
(732) HAPPYLIFE ENTERPRISES SRL,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.
104, BLOC 24B, AP. 18, ET. 4,
JUDEȚ BUZAU, BUZAU, 120235,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Pozici Amintiri pentru o viață

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.05

(591) Culori revendicate:roșu (hex #E40019),
negru, alb

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

41. Fotografie, servicii educative în arta
developării fotografice, instruire în utilizarea
echipamentului fotografic, instruire în fotografie,
fotografii aeriene, editare de fotografii, servicii
ale unui fotograf, servicii de fotografii de tip
portret, compoziții fotografice pentru terți, editare
de filme (fotografice), servicii de fotografie
de nuntă, publicarea de fotografii, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, închirieri de aparate de
fotografiat.

───────

(210) M 2023 01868
(151) 01/03/2023
(732) CS SALES AND MARKETING

SRL, STR. CORIOLAN CAIUS
MARCIUS NR. 29, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SILVIS

uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare ştampile cu
adresă plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare maşini de adresare dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bile
pentru pixuri cu bilă, bancnote, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legătul
cărţilor), mostre biologice utilizate în microscopie
(materiale didactice), table de scris clasificarea
nisa ediţia a, versiunea, lista claselor cu notele
explicative, sugative, schiţe/planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/cromo, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate clasificarea nisa ediţia a, versiunea,
lista claselor cu notele explicative, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de

plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură
clasificarea nisa ediţia a, versiunea, lista
claselor cu notele explicative, gravuri, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou, plicuri
(papetărie), produse de radiere, şabloane pentru
ştergere, ace pentru gravură, gravuri obţinute
prin acvaforte, pânze de legătorie, prosoape
din hârtie pentru faţă, figurine din papier
mâché (pastă de hârtie)/statuete din din papier
mâché (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), hârtie de filtru, materiale filtrante
dinhârtie, degetare pentru utilizare la birou,
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, maşini de
francat pentru utilizare la birou/aparate mecanice
de timbrat pentru utilizare la birou, florare,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice printate,
lipici pentru papetărie sau de uz casnic/paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice clasificarea nisa ediţia a, versiunea,
lista claselor cu notele explicative, reprezentări
grafice, felicitări (tipărite), bandă de hârtie
gumată (papetărie), ţesături gumate pentru
papetărie, gume (adezivi) pentru papetărie
sau de uz casnic, dispozitive de etichetare
manuale, suporturi de antebraţ pentru pictori,
şerveţele din hârtie, specimene de manuscris
pentru copiere, cutii de pălării din carton,
hectografe, secţiuni histologice pentru scopuri
didactice, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru carnetele de cecuri, trafaleţi, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, fişe
de cartotecă (papetărie), cartotecă, tuşuri de
desen, cerneală, batoane de cerneală, batoane
de cerneală (rezervoare de cerneală), tuşiere,
panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii
pentru aparatele de copiat documente, suporturi
de călimară, călimări, clei de peşte pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), tăvi pentru
scrisori, lucrări de artă litografică clasificarea
nisa ediţia a, versiunea, lista claselor cu
notele explicative, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
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copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din
amidon clasificarea nisa ediţia a, versiunea,
lista claselor cu notele explicative, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, materiale de căptuşire din hârtie
sau carton/umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe (papetărie), suporturi pentru
pagini, cutii de acuarele utilizate în şcoală,
tăvi de pictură, pensule pentru pictură, pensule
pentru pictori, şevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broşuri, pantografe (instrumente de desen),
hârtie, hârtie pentru dispozitivele de înregistrat,
foi de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
hârtie luminiscentă, aparate de biguit hârtia
(rechizite de birou), benzi şi carduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor de calculator,
hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor clasificarea nisa ediţia a,
versiunea, lista claselor cu notele explicative,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, sclipici pentru papetărie,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură şi
caligrafie, prespapieruri, papier mâché (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
paşapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare/cutii pentru stilouri,
materiale pentru ştergerea stiloului, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane

mecanice, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), cartele perforate
pentru maşini de tricotat tip jacquard, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat clasificarea nisa ediţia a, versiunea,
lista claselor cu notele explicative, rolă de
folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare,
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, materiale plastice pentru modelaj,
plastilină pe bază de polimer, portrete, timbre
poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, partituri muzicale tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role pentru
maşinile de scris, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, ceară de
sigilare, maşini de sigilare pentru birou, compuşi
de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile) clasificarea nisa ediţia a,
versiunea, lista claselor cu notele explicative,
benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, şabloane pentru croitorie, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, folie de argint,
condeie de ardezie, cărţi de cântece, bobine
pentru panglicile de cerneală, spray-uri cretă,
linii pentru desen, echere pentru desen, tuşiere
pentru ştampile, suporturi pentru ştampile,
ştampile (sigilii), suporturi pentru stilouri şi
creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie
sau de uz casnic, papetărie, steatită (creta
croitorului), litere din oţel, stilouri din oţel,
cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, feţe de masă din hârtie,
protecţii pentru masă din hârtie clasificarea
nisa ediţia a, versiunea, lista claselor cu notele
explicative, agăţători pentru fişele de cartotecă,
creta croitorului, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
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copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris clasificarea nisa ediţia
a, versiunea, lista claselor cu notele explicative,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat, suporturi de hârtie pentru halbe de bere,
imagini de colorat, hârtie pentru origami, pungi
de hârtie sau plastic sacoșe de hârtie sau plastic,
pergament pentru mezuze, cutii pentru mezuze,
hârtie de copt, table magnetice ca rechizite
de birou, flip-chart-uri, bancnote suvenir, hârtie
cu semințe pentru plantat (papetărie), imagini
autoadezive de lipit pe pardoseli, folii de ambalaj
pe bază de alge marine.
18. Piei de animale, serviete diplomat, rucsacuri
pentru alpinişti, genţi pentru camping, pungi
(plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat, genţi
pentru sporturi, genţi , genţi de plajă, zăbale
pentru animale (harnaşament), ochelari pentru
cai (harnaşament), cutii din piele sau carton
imitaţie de piele, cutii din fibră vulcanizată,
frâie (harnaşament), căpestre, serviete, etuiuri
pentru cărţile de vizită, crupoane (părţi din pielea
brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton imitaţie
de piele, carcase, din piele, pentru arcurile
lamelare/carcase, din piele, pentru, arcurile cu
foi, bice, piei de vite, poşete din zale, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curăţat/
piei de căprioară, altele, decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale , cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă/mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană/
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, piele din membrana exterioară a

intestinului de viţel, mânere pentru sacoşele
de cumpărături, căpestre, cadre pentru genți
(elemente de structură ale genților), genţi de
mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie/beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri/genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, reutilizabile, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr /,
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe
de umbrele, huse de umbrele, mânere de
umbrele, umbrele, valize, clapete din piele, genţi
de cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane
cu scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe
de cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii
pentru cărat copiii, pungi pentru articole
de toaletă, nespecifice, organizatoare pentru
valize, organizatoare de bagaje, piele vegană,
etichete din piele pentru haine, aplicabile prin
coasere, etichete adezive din piele, pentru genți,
distribuitoare de pungi pentru dejecţii canine
concepute pentru a se, potrivi cu o lesă,
imitație de piele pe bază de miceliu, rame de
poșete pentru monezi (părți structurale de poșete
pentru, monezi).

───────
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FABRICA DE GLUCOZĂ 6-8,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ZIAFET

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie.
9. Conținut înregistrat și descărcabil, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, 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, magneti,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții.
29. Preparate pentru supă de legume, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, ouă și produse din ouă, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare

de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de nuci și semințe,
biscuiți de pește, bisque, bombay mix (aperitiv
indian), brioșe cu ouă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulete de
cartofi, carne preparată, bulgogi (fel de mâncare
coreeană din carne de vită), burtă de vită,
calmar preparat, carne de vită preparată, carne
de vită tăiată și condimentată, friptă la grătar
(bulgogi), carne prajita de pui, carne prăjită de
pui, cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi
prăjiți în formă de gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash
browns), cartofi umpluți, chicharron (șorici de
porc prăjit), chiftele de cartofi, chiftele din pește,
chili con carne (tocană de ardei iute și carne),
chips-uri din fructe sau legume, chips-uri de
igname, chipsuri din fructe sau legume, chipsuri
(cartofi prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de
cartofi cu conținut redus de grăsime, chipsuri de
legume, chipsuri de soia, chipsuri din manioc,
chipsuri din yucca, chipsuri pe bază de legume,
chop suey (fel de mâncare chinezească), cine
preambalate care conțin în principal fructe de
mare, cine preambalate constând în principal din
vânat, cipsuri de mere, cipsuri din fructe, clătite
de cartofi, coji de cartof umplute, concentrat
din carne de vacă, concentrate pentru supă,
consommé-uri (supe), cremă de fructe, crochete
din carne de miel, cuburi de supă, cuiburi
de păsări, comestibile, desert din fructe de
pădure cu frișcă, desert din fructe roșii cu
spumă de albuș, falafel, fasole cu carne de
porc la conservă, fasole gătită în sos de soia
(kongjaban), felii prăjite de cartofi, feluri de
mâncare preparate din carne, fiertură (supe),
fileuri de pește la grătar, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), fructe deshidratate, fulgi
de cocos, fulgi de mere, galbi (mâncare pe bază
de carne la grătar), ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit
la vapori, gogoși, găluște (din carne), gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), gustări
din alge marine comestibile, gustări pe bază de
alune, gustări pe bază de brânză, gustări pe
bază de carne, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de porumb dulce, gustări pe
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bază de tofu, inele de ceapă, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui și ginseng (samgyetang), mâncare gătită
constând în principal din carne de vită prăjită fâșii
și sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia și
tofu (doenjang-jjigae), mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă și
tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare preparată
pe bază de legume pentru copii mici, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din
vânat, mâncăruri preparate care constau în
principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
masline umplute, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri preparate
conținând în principal curcan, mâncăruri
preparate din înlocuitori de fructe de mare,
mâncăruri preparate din înlocuitori de pește,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate pe bază de carne, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu migdale, măsline
umplute cu pesto, aflate în ulei de floarea
soarelui, melci preparați (escargot), musaca
cu carne, omlete, ouă marinate, ouă scoțiene,
paste pentru supă, pastramă de porc, pastramă

de pui, pastramă de rață, pastramă din carne
de vită, pastă de năut, pește cu aromă de
cartofi prăjiți, pește gătit și congelat, prafuri
pentru supe, pârjoale din carne, produse tip
gustare pe bază de pește, pui la grătar (yakitori),
pui teriyaki, quenelle, quenelle (pește), ragut
(tocăniță cu carne), rulouri din pastă de pește,
prăjite (chikuwa), rösti (chiftele cu cartofi gratinați
prăjiți), salate aperitiv, salate cu carne de pasăre,
salate de cartofi, salate de fructe, salată caesar,
salată de pui, salate de legume, salate de
legume gata-tăiate, salate pe bază de cartofi,
salate preparate, sarmale în foi de viță, sashimi,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei
iuți chili, sos de fasole, sosuri de brânză,
supă cu bulete din mața, supă de bame, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
supă instant, supe, supe la conservă, supe
miso, supe miso gata-preparate, supe miso
instant, supă semipreparată, surimi, tajine (fel
de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, tocană de vită, tocăni, turte
din pastă de pește fierte în abur sau prăjite
(kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață pentru răcire, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, înghețate, iaurturi
înghețate și sorbeturi, cereale procesate, amidon
și produse obținute din acestea, preparate
de coacere și drojdie, alimente cu paste la
conservă, alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
aluaturi pentru pizza congelată pe bază de
conopidă, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, ananas pané, aperitive (tartine), aperitive
pe bază de făină, aperitive sărate pe bază de
faină, baghete umplute, banane pané, baozi
(chifle umplute), batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, batoane pe bază de
cereale ca substituți alimentari, batoane pe bază
de ciocolată ca substituți alimentari, bibimbap
(orez amestecat cu legume și carne de vită),
biluțe de brânză (snackuri), biscuiți crackers cu
aromă de legume, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă de
brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți cu ceapă, biscuiți de
orez, biscuiți din orez (senbei), biscuiți din orez în
formă de granule (arare), biscuiți sărați din orez,
biscuiți umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi
de pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
blaturi de pizza congelate, boabe de porumb
prăjite, brioșe, bulete de brânză expandate
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(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (fel de mâncare
mexicană), chifle cu gem de fasole, chifle fierte
în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
clătite americane, cipsuri de cartofi cu glazură de
ciocolată, clătite, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), chipsuri tortilla, chipsuri
taco, chipsuri pe bază de făină, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri integrale de grâu, chipsuri
din cereale, chipsuri din aluat wonton, chipsuri
de porumb cu gust de legume, chipsuri de
porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb,
chipsuri de orez, floricele cu caramel, feluri de
mâncare în special pe bază de orez, fajitas (fel de
mâncare mexicană), enchilada (mâncare gătită
cu specific mexican), empanada, crenvurști calzi
și ketchup în chifle deschise, crusta de pizza,
covrigei moi, covrigei, colțunași tipici bucătăriei
asiatice (somosa), clătite sărate, clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite congelate,
găluște de orez, găluște de creveți, galuște
chinezești umplute (gyoza, gătite), fulgi pita, fulgi
de orez, fulgi de cereale uscate, fulgi, frigănele,
friganele congelate, floricele glasate cu zahăr,
floricele de porumb învelite în caramel, cu alune,
floricele de porumb învelite în caramel, floricele
de porumb preparate, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele
de porumb, găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), găluști chinezești gătite
în abur (shumai, gătite), găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
gustări pe bază de orez, gustări pe bază de
multicereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de cereale, gustări din tortilla, gustări
din porumb expandat cu gust de brânză,
gimbap (fel de mâncare coreean pe bază de
orez), gustări alimentare cu cereale cu gust
de brânză, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
din porumb, hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri introduși în
chifle, hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de porumb, gustări sărate
pe bază de cereale, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format prin
extruziune, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, înveliș pentru sandvișuri,

mâncăruri criodesicate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, mâncăruri gătite, uscate și lichide, în
principal pe bază de orez, mâncăruri liofilizate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri congelate constând în principal din
paste, mâncăruri congelate constând în principal
din orez, lasagna, lipii cu pui, macaroane cu
brânză, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, mâncăruri care includ paste, jiaozi (găluști
umplute), jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog
(sandvișuri), orez amestecat cu legume și
carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate în special pe bază de paste, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pentru copii mici pe bază de tăieței,
mâncăruri preparate pe bază de tăieței, pentru
copii mici, mâncăruri preparate pe bază de
paste, mâncăruri preparate pe bază de orez,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
orez, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri liofilizate
în care orezul este ingredientul principal,
pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură, pizza
împăturită (calzone), pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, pateuri cu cârnați, paste
făinoase umplute, paella, orez preparat învelit
în alge marine, orez glutinos învelit în frunze
de bambus (zongzi), orez dulce cu nuci și
jujubă, denumit și măslin dobrogean, (yaksik),
plăcintă cu carne, plăcinte cu pește, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu legume, plăcinte cu carne
tocată, plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne,
plăcinte, pizze negătite, pizza refrigerată, pizza
proaspătă, prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjituri din mei, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, porumb prăjit, porumb procesat pentru
floricele, porumb fript, popcorn aromat, plăcinte
proaspete, plăcinte gătite, plăcinte dulci sau
sărate, plăcinte cu vânat, produse snacks
preparate pe bază de porumb, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, produse
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pentru gustări preparate din făină de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse pentru gustări preparate
din amidon de porumb, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse de
patiserie conținând legume și pește, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
produse de patiserie congelate cu umplutură de
legume, salată de macaroane, rulouri umplute,
rulouri de pâine umplute, rulouri de primăvară,
rulouri de alge marine deshidratate (gimbap),
rulouri cu ou, rulouri cu cârnați proaspeți, rizoto,
ravioli (preparate), ravioli, ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), quiche (tarte sărate),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quesadilla
(preparat culinar mexican), pufuleți de brânză,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu pește,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne de
pui, sandvișuri cu carne, sandvișuri care conțin
salată, sandvișuri care conțin pește, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandviș din brânză topită, salată de
orez, salate de paste, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), tartă de orez, taco, tabbouleh
(salată libaneză), sushi, spirale din porumb,
spaghetti și chiftele, spaghete cu sos de roșii
la conservă, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, snacksuri din grâu extrudat, snack-uri
preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, wonton, won ton, vafe congelate, turte din
orez învelite în ciocolată, turte din orez, turte
de orez sote (topokki), turte de mălai fierte într-
un înveliș de frunze, tortillas, terci de dovleac
(hobak-juk), tarte pe bază de insecte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor.
43. Închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────

(210) M 2023 01870
(151) 01/03/2023
(732) DESTINY PARK S.R.L., B-DUL

TIMIŞOARA NR. 26, CAMERA 17,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061331,
ROMANIA

(540)

Tommy

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.06

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi pentru
acoperirea capului respectiv: tricouri, bandane,
şepci, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete,
tricotaje (îmbrăcăminte), costume de bal
mascat, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte din hârtie (îmbrăcăminte),
pelerine, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
eşarfe, şaluri, cămăşi, cămăşi cu mânecă
scurtă, maieuri sport, ciorapi, flanele,
pulovere, hanorace, tricouri cu mânecă scurtă,
îmbrăcăminte impermeabilă.
28.  Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun şi, în
special: păpuşi, jucării de pluş, jucării umplute,
figurine de jucărie, jucării, mascote din pluş,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, accesorii pentru
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păpuşi, animale de jucărie umplute, păpuşi
marionete, măşti de carnaval, zmeie, măşti
(obiecte de divertisment), pălării din hârtie pentru
petreceri, machete de jucărie.
35. Servicii de comerț online, offline, cu ridicata,
cu amănuntul, servicii de agenții de import,
export, publicitate, marketing.

───────

(210) M 2023 01871
(151) 01/03/2023
(732) DESTINY PARK S.R.L., B-DUL

TIMIŞOARA NR. 26, CAMERA 17,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061331,
ROMANIA

(540)

Sofia

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.05.03;
02.05.30

(591) Culori revendicate:maro, albastru,
portocaliu, albastru deschis, verde, rosu

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi pentru
acoperirea capului respectiv: tricouri, bandane,
şepci, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete,
tricotaje (îmbrăcăminte), costume de bal
mascat, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru

gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte din hârtie (îmbrăcăminte),
pelerine, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
eşarfe, şaluri, cămăşi, cămăşi cu mânecă
scurtă, maieuri sport, ciorapi, flanele,
pulovere, hanorace, tricouri cu mânecă scurtă,
îmbrăcăminte impermeabilă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun şi, în
special: păpuşi, jucării de pluş, jucării umplute,
figurine de jucărie, jucării, mascote din pluş,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, accesorii pentru
păpuşi, animale de jucărie umplute, păpuşi
marionete, măşti de carnaval, zmeie, măşti
(obiecte de divertisment), pălării din hârtie pentru
petreceri, machete de jucărie.
35. Servicii de comerț online, offline, cu ridicata,
cu amănuntul, servicii de agenții de import,
export, publicitate, marketing.

───────

(210) M 2023 01873
(151) 01/03/2023
(732) SC YAMUNA SRL, STR. HEBE

NR. 65, CAMERA 1, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
YAMUNA

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
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calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare, case
de marcat electronice, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case de
marcat.

───────

(210) M 2023 01874
(151) 01/03/2023
(732) TURCULEANU AYNUR

LYUTVIEVA, STR. HORIA,
NR. 17, SAT BÂRCA, JUDEȚ
DOLJ, COMUNA BÂRCA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
PODOLOGIQ

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

44. Podologie, analiză cosmetică, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, artă corporală,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță cu privire la frumusețe, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consiliere cu privire la
produse cosmetice, saloane de coafură.

───────

(210) M 2023 01875
(151) 01/03/2023
(732) DESTINY PARK S.R.L., B-DUL

TIMIŞOARA NR. 26, CAMERA 17,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061331,
ROMANIA

(540)

Roxette Alex Sofia Tommy

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.06;
03.01.08; 02.05.02; 02.05.30; 02.05.03;
02.05.30

(591) Culori revendicate:maro, gri, galben,
rosu, albastru, albastru deschis, verde,
portocaliu

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi pentru
acoperirea capului respectiv: tricouri, bandane,
şepci, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete,
tricotaje (îmbrăcăminte), costume de bal
mascat, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte din hârtie (îmbrăcăminte),
pelerine, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
eşarfe, şaluri, cămăşi, cămăşi cu mânecă
scurtă, maieuri sport, ciorapi, flanele,
pulovere, hanorace, tricouri cu mânecă scurtă,
îmbrăcăminte impermeabilă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun şi, în
special: păpuşi, jucării de pluş, jucării umplute,
figurine de jucărie, jucării, mascote din pluş,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, accesorii pentru
păpuşi, animale de jucărie umplute, păpuşi
marionete, măşti de carnaval, zmeie, măşti
(obiecte de divertisment), pălării din hârtie pentru
petreceri, machete de jucărie.
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35. Servicii de comerț online, offline, cu ridicata,
cu amănuntul, servicii de agenții de import,
export, publicitate, marketing.

───────

(210) M 2023 01876
(151) 01/03/2023
(732) DESTINY PARK S.R.L., B-DUL

TIMIŞOARA NR. 26, CAMERA 17,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061331,
ROMANIA

(540)

Alex

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.05.02;
02.05.30

(591) Culori revendicate:maro, galben,
albastru deschis, rosu, portocaliu, verde

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi pentru
acoperirea capului respectiv: tricouri, bandane,
şepci, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete,
tricotaje (îmbrăcăminte), costume de bal
mascat, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte din hârtie (îmbrăcăminte),
pelerine, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
eşarfe, şaluri, cămăşi, cămăşi cu mânecă

scurtă, maieuri sport, ciorapi, flanele,
pulovere, hanorace, tricouri cu mânecă scurtă,
îmbrăcăminte impermeabilă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun şi, în
special: păpuşi, jucării de pluş, jucării umplute,
figurine de jucărie, jucării, mascote din pluş,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, accesorii pentru
păpuşi, animale de jucărie umplute, păpuşi
marionete, măşti de carnaval, zmeie, măşti
(obiecte de divertisment), pălării din hârtie pentru
petreceri, machete de jucărie.
35. Servicii de comerț online, offline, cu ridicata,
cu amănuntul, servicii de agenții de import,
export, publicitate, marketing.

───────

(210) M 2023 01877
(151) 01/03/2023
(732) KBK KRAFT PROJEKT SRL, STR.

HARMANULUI, NR. 307 J, JUDEȚ
BRAȘOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

HOCHO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Cuțite, furculițe și linguri.

───────
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(210) M 2023 01878
(151) 01/03/2023
(732) DESTINY PARK S.R.L., B-DUL

TIMIŞOARA NR. 26, CAMERA 17,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061331,
ROMANIA

(540)

Roxette

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.08

(591) Culori revendicate:gri, albastru deschis,
galben

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi pentru
acoperirea capului respectiv: tricouri, bandane,
şepci, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete,
tricotaje (îmbrăcăminte), costume de bal
mascat, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte din hârtie (îmbrăcăminte),
pelerine, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
eşarfe, şaluri, cămăşi, cămăşi cu mânecă
scurtă, maieuri sport, ciorapi, flanele,
pulovere, hanorace, tricouri cu mânecă scurtă,
îmbrăcăminte impermeabilă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
decoraţiuni pentru pomul de crăciun şi, în
special: păpuşi, jucării de pluş, jucării umplute,
figurine de jucărie, jucării, mascote din pluş,

îmbrăcăminte pentru păpuşi, accesorii pentru
păpuşi, animale de jucărie umplute, păpuşi
marionete, măşti de carnaval, zmeie, măşti
(obiecte de divertisment), pălării din hârtie pentru
petreceri, machete de jucărie.
35. Servicii de comerț online, offline, cu ridicata,
cu amănuntul, servicii de agenții de import,
export, publicitate, marketing.

───────

(210) M 2023 01879
(151) 01/03/2023
(732) GRUP EDITORIAL LITERA SRL,

STR. MOECIU, NR. 7A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 014271, ROMANIA

(540)

CU VOCE TARE
un podcast Litera

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 16.01.13;
16.01.14; 26.01.03; 26.01.16

(591) Culori revendicate:galben (hex
#FFD394), turcoaz (hex #00FFD2),
bleumarin (hex #00C9F1), albastru
(hex #2D61F1), mov (hex #4104A7),
roz (hex #FFCCFF, #FF17D0,
#FF2088), negru (hex #000000), gri
(hex #E6E6E7), alb (hex #FFFFFF)

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

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

───────

(210) M 2023 01880
(151) 01/03/2023
(732) DIGITAL EYE S.R.L., STR. IULIU

MOLDOVAN NR. 10, PARTER,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

uny WEB DESIGN DE IMPACT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
digital, servicii de publicitate și marketing,
consultanță în publicitate și marketing, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, consultanță referitoare
la servicii de publicitate și promovare, marketing
digital, previzionare de marketing, campanii de
marketing, marketing pe internet, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
42. Design de site-uri web, consultanță în
materie de design web, design de pagini
principale și pagini web, consultanță în materie
de design de pagini web, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru terți,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia

informației), dezvoltare software, programare
și implementare, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, consultanță în
domeniul proiectării de software, consultanță
în materie de programare pe calculator,
consultanță în materie de proiectare și
dezvoltare de software, consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de programe
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de software de calculator, creare,
întreținere și adaptare de software, creare,
proiectare și întreținere de pagini web, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, dezvoltare de programe de calculator,
dezvoltare de software, dezvoltare și actualizare
de programe informatice, prestare de servicii
de informații, consiliere și consultanță în
domeniul software-ului de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator.

───────
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(210) M 2023 01881
(151) 01/03/2023
(732) USUEL SRL, DJ 248 IASI-VASLUI

NR. 13A, BL. 13, CAM. 2, AP.35,
JUD. IAȘI, LUNCA CETĂȚUII, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

D. DIGITAL POINT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05;
26.04.18

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
publicitate şi marketing, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
agenţii de publicitate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate digitală,
consultanţă în publicitate şi marketing, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
şi marketing, servicii de publicitate de exterior,
reclamă şi publicitate, servicii de publicitate şi
reclamă, servicii de publicitate şi de promovare,
marketing în cadrul editării produselor software,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, marketing, servicii de planificare
a programărilor, servicii de reamintire a

programărilor, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor: furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, scrierea de texte publicitare.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, software
ca serviciu (SaaS), analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, consultanţă software pentru
calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, închirierea de calculatoare,
instalarea de software pentru calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2023 01882
(151) 01/03/2023
(732) CONSTANTIN CÎRLIGEANU, ALE.

LALELELOR NR. 4, BL. 92, SCARA
A, ET. 4, AP. 10, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
ZUFANCY
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece de tuns, mașini de tuns,
instrumente manuale de tuns, aparate pentru
tuns si aranjat barba și mustața.
21. Piepteni, perii pentru păr.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare online în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu foarfeci de tuns, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foarfeci de tuns, servicii
de vânzare online în legătură cu foarfeci de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare online în legătură cu aparate
pentru tuns si aranjat barba și mustața, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare online în legătură
cu piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii pentru păr, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perii pentru păr, servicii
de vânzare online în legătură cu perii pentru păr.

───────

(210) M 2023 01883
(151) 01/03/2023
(732) USUEL, DJ 248 IASI-VASLUI NR.

13A, BL. 13, CAM. 2, AP.35, JUD.
IAȘI, LUNCA CETĂȚUII, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Trofez SHOP

(531) Clasificare Viena:
04.05.03; 11.03.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Certificate și diplome tipărite, fanioane
de hârtie, diplome de premiere tipărite,
diplome imprimate, ecusoane din hârtie, gravuri,
acvaforte (gravuri), tipărituri (gravuri), gravuri și
reproduceri ale acestora, stegulețe din hârtie,
stegulețe decorative din hârtie, semne de
carte pentru documente (stegulețe de marcare),
fluturași publicitari, paspartuuri pentru tablouri,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, embleme
imprimate, embleme tipărite (decalcomania),
etichete adezive din hârtie sau carton, etichete
autocolante, etichete din hârtie sau carton,
agende de birou, albume foto și albume pentru
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colecționari, almanahuri, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecție
a mașinilor, autocolante pentru podea, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, caiete, broșuri tipărite,
calendare, carduri de cadouri, carduri educative,
carnete, cărți cu abțibilduri pentru activități, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, chitanțiere,
colaje, coperte (papetărie), cupoane, cursuri
tipărite, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, felicitări.
40. Tratament de materiale, imprimare
personalizata: tiparire, tiparire litografica,
tiparirea offset, imprimarea de modele,
imprimare fotografică, imprimare serigrafică.

───────

(210) M 2023 01884
(151) 01/03/2023
(732) KUCHEYASH ANTON, STR.

VASILE LUPU NR. 70-74, BL. P3,
SC. 2, AP. 9, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SINCE 2021 IRON KING

(531) Clasificare Viena:
24.09.02; 01.01.05; 26.01.04; 27.05.01

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

8. Instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece de tuns, mașini de tuns,
instrumente manuale de tuns, aparate pentru
tuns si aranjat barba și mustața.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare online în legătură
cu instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu foarfeci de tuns, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foarfeci de tuns, servicii
de vânzare online în legătură cu foarfeci de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
servicii de vânzare online în legătură cu aparate
pentru tuns si aranjat barba și mustața, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare online în legătură
cu piepteni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii pentru păr, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu perii pentru păr, servicii
de vânzare online în legătură cu aparate pentru
tuns și aranjat barba și mustața.

───────
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(210) M 2023 01885
(151) 01/03/2023
(732) LARISA NITU, STR. MIERLEI NR.

61, TUNARI, 077180, ROMANIA
(540)

MEMMOIR a life
changing moment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2023 01886
(151) 01/03/2023
(732) ALEXA ELENA VÎLCAN, STR.

LIVIU REBREANU NR. 12,
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)

BLOOM THE
WORLD FLOWERS

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 01.05.01; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.04

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

44. Servicii de aranjamente florale, servicii
de artă florală, servicii de compoziţii florale
şi servicii de grădinărit-peisagistică, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, închiriere de aranjamente
florale.

───────
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(210) M 2023 01887
(151) 01/03/2023
(732) ROBERTO SPADAVECCHIA, STR.

PETUNIILOR NR. 23, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, 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)

NTS Naval Tecno Sud Boat
Stand ATTREZZATURE

CANTIERI NAVALI
CERTIFICATE EQUIPEMENTS
FOR SHIPYARDS made in Italy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.04.02; 18.03.15;
26.11.02; 26.11.05; 26.11.06

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

39. Transport marin, transport fluvial,
remorcare, logistica transporturilor, transport
cu ambarcaţiuni, depozitarea de ambarcaţiuni,
închirierea sistemelor de navigaţie, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, servicii de porturi
pentru ambarcații, servicii portuare pentru
nave și bărci, servicii portuare (acostare,
amarare, depozitare), servicii portuare (servicii
de andocare), servicii portuare (servicii de
acostare), andocare de bărci, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, furnizare de
informații referitoare la ancorare.

───────

(210) M 2023 01888
(151) 01/03/2023
(732) FICOSOTA MARKETING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 144-146, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Semana Elixir BLOOM
FLORAL FRESH SENSUAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.02

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

3. Preparate pentru spălare, materiale și
preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și şlefuire, balsamuri pentru rufe,
preparate pentru împrospătarea culorilor de
uz menajer (pentru rufe), preparate antistatice
pentru uz menajer, preparate pentru apretarea și
înmuierea rufelor.

───────
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(210) M 2023 01889
(151) 01/03/2023
(732) BOGDAN ANDREI, SAN ROQUE

63, BAJO-A, ELDA 03600,
ALICANTE, SPANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
MoneySmart

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

41. Furnizare de cursuri de instruire financiară
online.

───────

(210) M 2023 01890
(151) 01/03/2023
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BDUL TIMISOARA
NR. 26Z, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
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)

monet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.07.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
151C), roz (Pantone 200C, Pantone
1788C), portocaliu (Pantone
ORANGE021C), albastru (Pantone
3005C, Pantone 286C, Pantone
2935C), alb

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, acceptare de plăți
ale facturilor, activități bancare financiare,
asistență financiară, acordare de carduri de
credit, acordare de facilități de credit, analiză
financiară, colectare de taxe comunitare,
colectare de plăți, tranzacționare de valută
și schimb valutar, constituire de depozite,
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depozite de economii, finanțare comercială,
finanțare cu plata în rate, furnizare de servicii
bancare, împrumuturi (finanțare), management
financiar, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, oferirea de
reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
operațiune de plăți cu card de credit,
procesare de plăți efectuate prin carduri
de credit, procesare de plăți electronice,
punere la dispoziție de conturi curente, servicii
bancare, servicii bancare electronice, servicii de
banking mobil, servicii de gestiune financiară,
servicii de tranzacții monetare, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare bancare pentru depunerea
banilor, servicii financiare prestate prin mijloace
electronice, servicii de card de plată, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de
tranzacții financiare online, servicii de informare
financiară, tranzacții bancare la domiciliu (home
banking), tranzacții bancare on-line, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată,
verificarea cecurilor, emiterea cardurilor de
credit, transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, consultanţă financiară, oferirea
de informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, servicii financiare, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, transfer electronic
de monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plati cu portofel electronic, schimb financiar de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
bancare de tip credit ipotecar, servicii bancare
online, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, servicii bancare de economisire.

───────

(210) M 2023 01891
(151) 01/03/2023
(732) FICOSOTA MARKETING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU, NR. 144-146, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Semana Extra Fresh
Violet Kiss Blue Whisper

Sensitive Aqua Joy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

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

3. Preparate pentru spălare, materiale și
preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și şlefuire, balsamuri pentru rufe,
preparate pentru împrospătarea culorilor de
uz menajer (pentru rufe), preparate antistatice
pentru uz menajer, preparate pentru apretarea si
înmuierea rufelor.

───────
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(210) M 2023 01892
(151) 01/03/2023
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BDUL TIMISOARA
NR. 26Z, CLADIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

monet BY CREDIT
EUROPE BANK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.03.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151C, ORANGE 021C), rosu (Pantone
200C), albastru (Pantone 3005C),
gri (Pantone 7542C), rosu (Pantone
1788C), albastru (Pantone 286C,
2935C), alb

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, acceptare de plăți
ale facturilor, activități bancare financiare,
asistență financiară, acordare de carduri de
credit, acordare de facilități de credit, analiză
financiară, colectare de taxe comunitare,

colectare de plăți, tranzacționare de valută
și schimb valutar, constituire de depozite,
depozite de economii, finanțare comercială,
finanțare cu plata în rate, furnizare de servicii
bancare, împrumuturi (finanțare), management
financiar, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, oferirea de
reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
operațiune de plăți cu card de credit,
procesare de plăți efectuate prin carduri
de credit, procesare de plăți electronice,
punere la dispoziție de conturi curente, servicii
bancare, servicii bancare electronice, servicii de
banking mobil, servicii de gestiune financiară,
servicii de tranzacții monetare, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare bancare pentru depunerea
banilor, servicii financiare prestate prin mijloace
electronice, servicii de card de plată, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de
tranzacții financiare online, servicii de informare
financiară, tranzacții bancare la domiciliu (home
banking), tranzacții bancare on-line, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată,
verificarea cecurilor, emiterea cardurilor de
credit, transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, consultanţă financiară, oferirea
de informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, servicii financiare, finanţare pentru
achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, transfer electronic
de monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plati cu portofel electronic, schimb financiar de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
bancare de tip credit ipotecar, servicii bancare
online, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, servicii bancare de economisire.

───────
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(210) M 2023 01893
(151) 01/03/2023
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BDUL TIMISOARA
NR.26Z, CLADIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
CEBExtras

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, acceptare de plăți ale
facturilor, activități bancare financiare, asistență
financiară, acordare de carduri de credit,
acordare de facilități de credit, analiză financiară,
colectare de taxe comunitare, colectare de
plăți, tranzacționare de valută și schimb valutar,
constituire de depozite, depozite de economii,
finanțare comercială, finanțare cu plata în
rate, furnizare de servicii bancare, împrumuturi
(finanțare), management financiar, oferirea de
reduceri pentru instituții participante terțe pe
baza unui card de membru, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
operațiune de plăți cu card de credit,
procesare de plăți efectuate prin carduri
de credit, procesare de plăți electronice,
punere la dispoziție de conturi curente, servicii
bancare, servicii bancare electronice, servicii de
banking mobil, servicii de gestiune financiară,
servicii de tranzacții monetare, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare bancare pentru depunerea
banilor, servicii financiare prestate prin mijloace
electronice, servicii de card de plată, servicii
de administrare a plăților, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), servicii de tranzacții
financiare online, servicii de informare financiară,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, verificarea cecurilor,
emiterea cardurilor de credit, emiterea de
extrase de cont, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, factoring, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea

de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, împrumuturi în
rate, transfer electronic de monede virtuale,
multifinanțare, servicii de plati cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
servicii bancare de economisire.

───────

(210) M 2023 01894
(151) 01/03/2023
(732) RUSU ANGELO-MADALIN,

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

(540)
KOGAION ENERGY

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

39. Transport, ambalarea şi 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.

───────
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(210) M 2023 01895
(151) 01/03/2023
(732) FICOSOTA MARKETING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU, NR. 144-146, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Semana Perfumes of Night
PURPLE RAIN GOLD FEVER
DREAMY MIDNIGHT BLUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate pentru spălare, materiale și
preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și şlefuire, balsamuri pentru rufe,
preparate pentru împrospătarea culorilor de
uz menajer (pentru rufe), preparate antistatice
pentru uz menajer, preparate pentru apretarea si
înmuierea rufelor.

───────

(210) M 2023 01896
(151) 01/03/2023
(732) RUSU ANGELO-MADALIN,

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

(540)
ECO KOGAION

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

39. Transport, ambalarea şi 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.

───────

(210) M 2023 01897
(151) 01/03/2023
(732) SC GLADE EVENTS SRL, SOS.

NICOLINA NR. 15, BL. 944, SC.
A, AP. 21, JUDETUL IASI, IASI,
700688, IAȘI, ROMANIA

(540)
International Conference

on e-Health and
Bioengineering (EHB)

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

41. Organizare de seminarii și congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de conferințe referitoare la
educație, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare și conducere de
conferințe educative, realizare, coordonare
și organizare de conferințe, organizare de
conferințe, expoziții cu scop cultural, educativ
sau de divertisment și concursuri, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
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organizare de conferințe cu privire la educație,
organizare de conferințe și simpozioane în
domeniul medical, organizare și coordonare de
conferințe cu scop educativ.

───────

(210) M 2023 01898
(151) 01/03/2023
(732) OPTICA IRIS NICU SRL, B-

DUL ION MIHALACHE, NR. 195,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IRI KOKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01899
(151) 01/03/2023
(732) MIND INVEST SRL, CALEA

GRIVIȚEI, NR.40, CORP A,
ETAJ, CAMERA 1, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

iThink cu IUSTI FUDULU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate prin televiziune, publicitate radio,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul ziarelor, revistelor,
emisiunilor tv, emisiunilor de radio, pe site-
uri web ori în cadrul aplicațiilor informatice,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, pregătire și plasare online de
anunțuri publicitare pentru terți, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații, difuzare de
programe și emisiuni de televiziune prin
televiziune prin cablu și/sau satelit, redifuzare
de programe și emisiuni de televiziune, difuzare
de programe și emisiuni de radio, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
programe și emisiuni de radio prin intermediul
internetului, transmisie de știri și informații
de actualitate, emisiuni de știri (transmisii),
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie de
presă, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping.
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41. Producția de programe și emisiuni de
televiziune, producţia de programe și emisiuni
de radio, producția de talk-show-uri de
televiziune și/sau de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment
de televiziune, creare de formate pentru
programe de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment,
educație, informații culturale și sportive prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii de
divertisment, informații sportive, culturale și
educațive prin intermediul posturilor de radio,
prezentare de programe de radio, montaj
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, producția de podcasturi,
altele decât cele cu scop publicitar.

───────

(210) M 2023 01900
(151) 01/03/2023
(732) TU & YA RESORT SRL, SOS.

MANGALIEI NR. 10, JUDETUL
CONSTANTA, AGIGEA, 907015,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TU & YA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

35. Servicii de comert cu jurnale, servicii de
comerț cu incarcatoare de telefoane, servicii de
comerț cu chiuvete, pahare, servicii de comerț cu
ochelari, servicii de comerț cu jocuri interactive,
servicii de comerț cu organizator de bagaj,
servicii de comerț cu ceasuri smart, servicii de
comerț cu bratari fitness, servicii de comert cu
suport de lumanari, servicii de comert cu suport
de betisoare parfumate, servicii de comert cu
aparat pentru masaj, servicii de comert cu baterii
magnetice, servicii de comert cu power bank
telefoane, servicii de comert cu casti wireless/
bluetooth.

───────
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(210) M 2023 01901
(151) 01/03/2023
(732) JACOBIN SOCIETY S.R.L.,

STR. GRIGORE IONESCU, NR.
73, BL. T27, AP. 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BEYOND UNIVERSITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 24.01.05

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

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

41. Pregătire profesională în informatică,
educație în domeniul informaticii, servicii de
pregătire în informatică, servicii de pregătire
profesională în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale în materie de
informatică, furnizare de instruire în materie
de programare informatică, furnizare de cursuri
de pregătire în domeniul informaticii, servicii
educative în materie de aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice, servicii
educaționale furnizate de școli, servicii educative

oferite de școli, învățământ preșcolar, educație
preșcolară, servicii școlare, servicii educaționale
pentru copii, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, furnizarea de
cursuri școlare legate de sprijinul educațional,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de programe de instruire
pentru tineri, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri, furnizare
de centre de recreere, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii specifice școlilor
(educație), tabere de recreere, tabere de vară
(divertisment și educație), organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
activități de recreere în grup, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare
și coordonare de târguri în scopuri academice,
furnizarea educației, informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație.

───────
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(210) M 2023 01902
(151) 01/03/2023
(732) IOAN PAUL SUCIU, STRADA

AVIATIEI NR. 14 BL. 5F, SCARA 3 ,
AP. 30, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2023 01903
(151) 01/03/2023
(732) PANDOMATIK MEDIA

PRODUCTION S.R.L., STR.
GÎȘTEȘTI, NR. 314, MANSARDĂ,
CAMERA 1, JUDET IASI, PASCANI,
705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

Pandomatik Music Great
Things Are Coming

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

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

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

───────

(210) M 2023 01905
(151) 01/03/2023
(732) WHITE DENTAL LASER SRL,

STR. BAZEI, NR. 2.2.I, ET. 2, AP.
19 SAT. VALEA ADÂNCĂ, JUDET
IASI, IASI, 707317, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

WHITE DENTAL LASER
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25

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

10. Echipament stomatologic, oglinzi
stomatologice, scaune stomatologice, proteze
stomatologice, ace stomatologice, seringi
stomatologice, oglinzi de uz stomatologic,
mănuși pentru uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, ace de
uz stomatologic, freze folosite în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie, tuburi de uz
stomatologic, clești de uz stomatologic, scaune
pentru examinare stomatologică, aparate și
instrumente stomatologice, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, instrumente protetice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, mobilier special pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, scaune de uz medical sau stomatologic,
scaune fabricate special pentru uz stomatologic,
scaune special fabricate pentru uz stomatologic,
viziere de protecție pentru uz stomatologic,
linguri de amprente (de uz stomatologic),
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
aparate de aspirare pentru uz stomatologic,
aparate de polimerizare de uz stomatologic,
chei de culori de uz stomatologic, mănuși
din latex de uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, măști nazale (de protecție) pentru
uz stomatologic, pivoți din metale prețioase
pentru uz stomatologic, măști faciale de
protecție pentru uz stomatologic, oglinzi de
mână folosite la examinarea stomatologică,
aparate pentru șlefuirea dinților utilizate de
medici stomatologi, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici stomatologi, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, măști de protecție pentru
gură de uz stomatologic, dispozitive pentru
spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, echipamente de înaltă frecvență
pentru tăiere, de uz stomatologic, echipamente
de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, aparate cu raze x pentru uz
stomatologic și medical, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinților, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, freze dentare, proteze
dentare, sonde dentare, coroane dentare,

articulatoare dentare, excavatoare dentare,
implanturi dentare, scobitori cu ață dentară,
altele decât cele de uz personal, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de
erupția dentară, folie extensibilă pentru izolarea
dinților în timpul lucrărilor dentare, proteze
dentare sub formă de inlay-uri (obturație),
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, aparate cu jet de pulbere
de uz dentar, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, aparate și instrumente chirurgicale
de uz dentar, aparate pentru utilizare de
către tehnicieni dentari, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, canule
de unică folosință pentru seringi dentare,
aparate cu raze x pentru imagistică dentară,
aparate pentru utilizare de către igieniști
dentari, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, instrumente utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, cleme dentare
pentru fixarea danturii preexistente, aparate
utilizate pentru fixarea protezelor dentare, perii
interdentare utilizate în tratamente dentare,
colimatoare pentru aparate de radiografii
dentare, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, discuri de tăiere de uz dentar,
roți de tăiere de uz dentar, discuri pentru
șlefuire de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, punți pentru implanturi de uz
dentar, suporturi pentru implanturi de uz dentar,
aparate dentare pentru aliniere paralelă, aparate
pentru vizualizarea imaginilor dentare, onlay-
uri (restaurări dentare indirecte), dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, aparate
dentare cu raze x, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, implanturi
dentare din materiale artificiale, clești de uz
tehnico-dentar, lămpi utilizate cu instrumente
dentare, vibratoare pentru încălzirea cerii
dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
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gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice
de uz medical, echipament stomatologic,
instrumente medicale, instrumente manuale
medicale, aparatură pentru diagnosticare
medicală pentru uz medical, aparatură medicală
de analiză pentru uz medical, truse cu
instrumentar medical, lasere chirurgicale, lasere
care produc fascicule laser pulsatorii (de uz
medical), lasere de uz medical, instrumente laser
de uz medical, instrumente medicale prevăzute
cu laser, aparatură laser de uz medical, bisturie
cu laser de uz medical, instalații cu laser de uz
medical, indicatoare cu laser pentru uz medical,
instrumente cu raze laser pentru uz medical,
lasere cu fibre optice de uz medical, instrumente
de tăiere cu laser pentru uz medical, aparate
pentru aplicarea radiațiilor laser, de uz medical,
aparate pentru aplicarea razelor laser în scopuri
medicale, aparate pentru aplicarea razelor laser
în scopuri chirurgicale, instrumente de tratament
cu lumină laser pentru uz medical.
44. Servicii de albire a dinților, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
servicii de stomatologie veterinară, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
stomatologice, servicii stomatologice mobile,
consiliere în domeniul stomatologiei, închiriere
de instrumente stomatologice, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, anestezie dentară, servicii de
tratament de canale radiculare dentare, montare
de pietre prețioase în proteze dentare, servicii de
tratamente dentare cu fluor, servicii de chirurgie
de implanturi dentare, servicii de ajustare a
protezelor dentare, servicii oferite de clinici
dentare, servicii de igienă dentară, servicii de
asistență medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
ale clinicilor medicale, servicii mobile ale
clinicilor medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
controale medicale, consultații medicale, îngrijire
medicală, asistență medicală, servicii medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, servicii oferite de clinici medicale,

stomatologie estetică, furnizare de terapii cu
laser pentru tratarea afecțiunilor medicale.

───────

(210) M 2023 01906
(151) 01/03/2023
(732) WYSAPP SMARTWEAR SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-NORD,
NR. 10B, CORP B1, SC C,
ET 3, AP. 388, JUDET ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Wear Your Space

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

35. Administrarea vânzărilor, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat.
42. Administrarea drepturilor utilizatorilor în
rețele de calculatoare, actualizarea paginilor
web pentru terți, cercetare privind prelucrarea
de date, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, creare de platforme
informatice pentru terți, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme pentru prelucrarea de date, dezvoltare
de sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare
de sisteme pentru transmisia de date, exploatare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de introducere de date.

───────
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(210) M 2023 01907
(151) 01/03/2023
(732) ANDREI LIVIU ALEXANDRU,

STR. NICOLAE IORGA, NR.
32-34, JUDET CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Q'S INN FERDINAND
7 EST.2007

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 11.01.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro, visiniu,
galben, Auriu, crem

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servicii de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
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 mâncare destinată consumului imediat,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),

asigurarea de hrană și băuturi, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de mâncare la pachet, cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de camping pentru
turiști (cazare), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

───────

(210) M 2023 01908
(151) 01/03/2023
(732) MATEI CATAROV, BD. CORNELIU

COPOSU, NR. 32, SC. B, AP.
2, JUDET TIMIS, TIMISOARA,
300115, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SLAVJAK

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2023 01909
(151) 01/03/2023
(732) METAL CAPS DESIGN SRL,

STR.STEFAN CEL MARE, NR.
46, CORP C5, JUDET GALATI,
MUNTENI, 807200, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Metal Caps Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Capace metalice pentru sticle
───────

(210) M 2023 01910
(151) 01/03/2023
(732) VELABRUM SRL, STR. STEFAN

CEL MARE, NR. 42, AP. 2,
JUDET VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

MIAUNEL&MIAUNICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24

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

30. Produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, jeleuri de fructe (cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), chipsuri de cofetărie
pentru copt, produse de cofetărie cu gheață,
produse de cofetărie din nuci, deserturi
preparate (produse de cofetărie), preparate din
zahăr pentru cofetărie, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie

înghețate care conțin înghețată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie pe bază de
migdale , produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin ciocolată,
cristale de jeleu aromatizate pentru fabricarea
de produse de cofetărie din jeleu, drajeuri
romboidale (cofetărie), șerbeturi (produse de
cofetărie), zefir (produse de cofetărie), biluțe
de zahăr pentru cofetărie, tablete (produse de
cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse de
cofetărie), suc de fructe (produse de cofetărie),
esențe folosite pentru produse de cofetărie altele
decat uleiuri esentiale, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), torturi
vegane, torturi de înghețată, preparate pentru
torturi, pișcoturi (prăjituri), prăjituri înghețate,
prăjituri cu fructe, aluat pentru prăjituri, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri pentru
ceai, prăjituri cu căpșuni, prăjituri pavlova
preparate cu alune, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, prăjiturici uscate (patiserie),
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri din iaurt
înghețate, prăjituri cu blat pufos congelate,
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
pentru ceai cu ciocolată și lapte, glazuri pentru
prăjituri, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri
și plăcinte, umpluturi pe bază de cremă pentru
prăjituri și plăcinte, fursecuri parțial învelite în
ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, preparate de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, produse
de patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), scoici
de patiserie, specialități de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
congelate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie vieneză, produse de
patiserie aromate, rulouri (produse de patiserie),
foi de patiserie congelate, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu migdale,
deserturi preparate (produse de patiserie),
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produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conținând creme, preparate aromatice
pentru produse de patiserie, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie cu umpluturi
de fructe, produse de patiserie pe bază de
portocale, fulgi de patiserie de unt de arahide,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu semințe
de mac, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, pateuri
(produse de patiserie), fondante (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), jeleuri de fructe
(cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie înghețate, zefir
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
dulci aromate, chipsuri de cofetărie pentru copt,
bezele moi (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
ciocolată, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie din fructe,
suc de fructe (produse de cofetărie), produse
de cofetărie în formă lichidă, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia

celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe de
ciocolată, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, garnituri de ciocolată, sosuri
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de ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe
bază de ciocolată, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată, aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin carne, produse din aluat gata
de copt, cafea aromată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea măcinată,
cafea verde, cafea cu lapte, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea, altele
decât uleiurile esențiale, concentrate de cafea,
extracte de cafea, altele decât uleiurile esențiale,
cafea cu gheață, cafea gata preparată, cafea
cu ciocolată, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, altele decât uleiurile esențiale,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, extracte de cafea utilizate ca
arome pentru alimente, băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, băuturi gazoase (pe bază
de cafea, cacao sau ciocolată), preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cafea), băuturi
cu gheață pe bază de cacao, băuturi cu gheață
pe bază de ciocolată, băuturi frapate, băuturi
din ceai nemedicinale, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), salate de paste,
sosuri aromatizate cu alune, sorbete (înghețate
pe bază de apă), sosuri pentru gustări, sosuri
pentru înghețată, sosuri pentru mâncăruri, sosuri
pentru orez, sosuri, sosuri barbecue, sosuri
satay, sosuri pudră, sosuri conservate, sosuri
condimentate, sosuri salsa, sosuri curry, praf
de sosuri, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru spaghetti, sosuri pentru pui,
sosuri de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri
pentru pește congelat, sosuri marinate continand
condimente, sosuri care conțin mirodenii, sosuri
care conțin nuci, pulpă de legume (sosuri -
alimente), sosuri pe bază de maioneză, arome
sub formă de sosuri concentrate, sosuri de salată
care conțin smântână, arome sub formă de
sosuri deshidratate, sosuri pentru ungere (de
uz alimentar), sosuri întrebuințate sub formă de
condimente, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, sosuri pe bază de cremă de
trufe, sosuri de brânză, sosuri pe bază de lactate,
aluat pentru pateuri, aluat pentru pizza, alimente
preparate din aluat, amestec pentru aluat de
pizza, aluaturi și amestecuri din acestea.

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri cu
scop comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentatiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional.
43. Decorare de torturi, decorațiuni pentru
prăjituri, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru centre
rezidențiale cu asistență medicală, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
servicii de mâncare la pachet, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
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de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii contractuale de alimentație, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant şi bar, rezervări pentru restaurante şi
mese, servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, servicii în
domeniul gustărilor alimentare, servicii de fast
food la pachet, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii de
restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering, servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), furnizarea de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de echipament de catering,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, servicii în domeniul gustărilor,
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni cu scop cultural educațional și
de divertisment, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de ospitalitate
(cazare), servire de băuturi alcoolice, servirea de
băuturi în microberării, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,

servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de
bucătari personali, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire (alimentație
publică), servicii de restaurante cu autoservire,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare, furnizare de spații pentru conferințe,
expoziții și reuniuni, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de
ceainării, servicii de catering pentru săli/spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii oferite de restaurante pentru
turiști.

───────
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(210) M 2023 01911
(151) 01/03/2023
(732) SYNERGY TEXTILE SRL, SAT

LĂZAREA, NR. 1144, JUDET
HARGHITA, COMUNA LAZAREA,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

casasro

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

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

20. Perne (tapiterie), perne umplute, perne
decorative, articole decorative textile (perne),
perne pentru animale de companie, perne pentru
căptușit cuști pentru animale de companie, perne
pentru căptușit cuști de transportat animale
de companie, perne pentru scaune, perne de
susținere pentru scăunele de copii, perne de
voiaj, perne de susținere a gâtului, perne în
formă de u, perne din spumă cu memorie,
perne de baie, draperii cu falduri, șnururi pentru
draperii , cordoane pentru perdele draperii,
articole de feronerie pentru draperii, inele si
bare pentru draperii de duș, suporturi pentru
susținerea barelor de draperii, inele de draperii,
nu din metal, suporturi pentru fixarea barelor de

draperii, suporturi (nemetalice) pentru atârnarea
draperiilor pentru ferestre.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, cuverturi pentru paturi, pentru
canapele, cearsafuri, pilote, lenjerii de pat,
perdele și draperii de interior și exterior, dosuri
de perne, fete de perne, fețe decorative pentru
perne, huse pentru perne, paturi pentru pat, huse
pentru pat/ cearşafuri/ cuverturi (cearşafuri),
huse pentru pilote si plapumi, huse pentru
saltele, huse pentru saltele ajustabile, strat
de protecție pentru saltele (altele decât cele
pentru incontinență), huse draperii pentru pat,
suport pentru draperii din material textil, draperii
textile, draperii (perdele groase), draperii din
materiale textile gata confecționate, perdele și
draperii confecționate, materiale textile folosite la
fabricarea draperiilor, materiale pentru învelirea
pernelor, lambrechine textile pentru draperii,
drapaj sub formă de draperii confecționate
din materiale textile, articole pentru strângerea
draperiilor, din metal sau plastic, pentru reținerea
draperiilor, plăpumi de puf (cuverturi de pat),
țesături matlasate (huse pentru perne și saltele),
materiale textile pentru baie (cu excepția
articolelor de îmbrăcăminte), textile pentru
baie, prosoape, panglici din stofa, materiale
de tapiterie, tesaturi pentru tapiterie, materiale
textile impermeabile, materiale impermeabile.
35. Conducerea si administrarea afacerilor,
lucrari de birou, strangerea la un loc, in folosul
tertilor permitand clientilor sa vada si sa cumpere
in mod convenabil halate de baie, halate de baie
cu glugă, covorașe de baie, covorașe textile, din
cauciuc, din plastic, din hartie pentru baie, cat
si pentru produsele din clasele 20, 24, servicii
prestate online de un magazin de vanzare cu
amanuntul pentru halate de baie, halate de
baie cu glugă, covorașe de baie, covorașe
textile, din cauciuc, din plastic, din hartie pentru
baie, cat si pentru produsele din clasele 20,
24, servicii prestate online de un magazin de
vanzare cu amanuntul pentru produsele din
clasele 20, 24, 25, 27, oferirea de informatii
comerciale si consiliere pentru consumatori
in alegerea bunurilor, publicitate online pe o
retea de computere, organizarea de expozitii si
targuri in scopuri comerciale, publicitare si de
promovare, publicitate in aer liber, activitati de
prezentare, reclame si promovare produse si
servicii pentru persoane fizice sau juridice de
orice tip si pe orice cale prin corespondenta, pe
cale radiofonica, prin televiziune, on-line intr-o
retea computerizata sau prin alte mijloace de
comunicatii, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, demonstratii cu produse, promotii
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pentru aceste produse, promovarea vanzarilor
pentru terti, distribuirea esantioanelor.

───────

(210) M 2023 01912
(151) 01/03/2023
(732) MIHAI ADRIAN HOTCA, BD.

MĂRĂȘEȘTI, NR. 2B, BL. A,
SC. 2, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HOTCAFE&UP

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea și cicoare, amestecuri de cafea și malț,
amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, amestecuri de cafea de malț cu cafea,
amestecuri pe bază de cacao, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
cu aroma de ciocolată, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de ciocolată care nu au la
bază lactate sau legume, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, cacao pentru prepararea băuturilor,
cafea, arome de cafea , cafea aromată, cafea
cu ciocolată, cafea cu gheață, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea sintetică,
cafea solubilă, cappuccino, capsule de cafea
umplute, capsule de ceai umplute, ceai, ceai
de ghimbir, ceai de ginseng, ceai de ginseng
roșu, ceai de mușețel, ceai de măceșe, ceai
de rozmarin, ceai de tei, ceai instant, ceai
negru, ceai rooibos, ceai verde, ceai pentru
infuzii, ceaiuri din plante, altele decât cele de
uz medicinal, chai (ceai), cicoare (înlocuitori
de cafea), cicoare pentru utilizare ca înlocuitori
de cafea, cicoare și amestecuri de cicoare,
toate folosite ca înlocuitori de cafea, ciocolată,
ciocolată caldă, ciocolată caldă vegană, esențe
de ciocolată altele decat uleiurile esentiale,
esențe de ciocolată pentru prepararea băuturilor

altele decat uleiurile esentiale, esență de
cafea altele decat uleiurile esentiale, espresso,
extracte de cacao pentru consum uman, extracte
de cacao utilizate ca arome pentru băuturi,
extracte de cafea, frunze de ceai, iced tea, infuzii
de plante, infuzii, altele decât cele medicinale,
înlocuitori de cacao, înlocuitori de cafea (pe
bază de cereale sau cicoare), pliculețe de ceai,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
înlocuitori de ceai, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de banane, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de caramel,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de mentă, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de moca, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de nuci, preparate pentru
băuturi cu ciocolată și aromă de portocale, pudră
de ciocolată, pungi de cafea umplute, umpluturi
pe bază de cafea.

───────

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de gătit, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de mâncare la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de băuturi alcoolice.
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(210) M 2023 01913
(151) 01/03/2023
(732) NICOLAE ANDREI STĂNESCU,

STR. BISERICII, NR. 51, SAT
SMEURA, JUDET ARGES,
COMUNA MOȘOAIA, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

CUPLU FERICIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roz, albastru, alb,
negru

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

3. Preparate hidratante (cosmetice), uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, sprayuri pentru
corp de uz cosmetic, ulei de corp sub formă
de spray de uz cosmetic, preparate cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea

orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției.
10. Instrumente ajutătoare pentru sex,
stimulente sexuale pentru adulți, păpuși
gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, dispozitive
pentru activitatea sexuală, articole pentru
activitatea sexuală, aparate pentru activitatea
sexuală, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
30. Ceaiuri din plante, altele decât cele de uz
medicinal.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de agenti de import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata,
servicii de vanzare cu amanuntul, servicii de
vanzare cu ridicata si servicii de vanzare
online, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stimulente sexuale, regruparea în avantajul
terţilor preparate hidratante (cosmetice), uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de
uz medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
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pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal
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 preparate hidratante (cosmetice),
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu
de uz medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la preparate hidratante (cosmetice),
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu
de uz medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
creme de masaj, nemedicinale, produse de

masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la preparate hidratante (cosmetice), uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de
uz medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal,
reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari
de birou in legatura cu preparate hidratante
(cosmetice), uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, creme de masaj, nemedicinale, produse
de masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
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pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la preparate hidratante (cosmetice),
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu
de uz medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la preparate hidratante (cosmetice),
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu
de uz medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
creme de masaj, nemedicinale, produse de
masaj, nemedicamentoase, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, sprayuri
pentru corp, ulei de corp sub formă de spray,

cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, lubrifianți sexuali personali, geluri
pentru stimularea sexuală, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
medicamente homeopate, preparate pentru
stimularea apetitului, creme pentru stimularea
orgasmului, produse farmaceutice pentru
stimularea erecției, instrumente ajutătoare
pentru sex, stimulente sexuale pentru adulți,
păpuși gonflabile (păpuși sexuale), vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive pentru activitatea sexuală, articole
pentru activitatea sexuală, aparate pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal.

───────

(210) M 2023 01914
(151) 01/03/2023
(732) IRELDO SRL, NR. 25A, JUDET

BISTRITA NASAUD, SAT LUNCA
ILVEI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
IRLD

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

19. Lemn, lemn semiprelucrat.
───────

(210) M 2023 01915
(151) 01/03/2023
(732) CRIUS S.R.L., STR. GEORGE

EMIL PALADE, NR. 118, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
CRIUS
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(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
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,
elaborare de studii de fezabilitate în domeniul
afacerilor, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informațiilor, servicii de asistență și consultanță

în managementul afacerilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de consultanță pentru pregătirea și
realizarea de tranzacții comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare, tranzacționare de acțiuni, realizare
de tranzacții financiare, organizare de tranzacții
financiare, servicii de tranzacționare financiară,
tranzacții cu contracte la termen, servicii pentru
executarea tranzacțiilor financiare, înregistrare
de tranzacții financiare între părți, servicii de
tranzacții financiare și monetare, realizarea de
tranzacții pe piețele de capital, organizarea de
piețe de tranzacționare pentru servicii financiare,
înregistrare de tranzacții între părți cu privire la
investiții, servicii de tranzacționare de mărfuri și
titluri de valoare, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, gestiune financiară
a părților sociale în alte firme, intermediere
în domeniul investițiilor, intermediere pentru
acordarea finanțării, servicii de intermediere
financiară, servicii de intermediere la bursă,
intermediere de investiții, în special investiții de
capital, servicii de finanțare și asigurare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
servicii de consiliere în materie de educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, servicii de
consultanță în domeniul educației, organizare
de întâlniri pe teme de educație, furnizare de
informații în materie de educație, servicii de
consultanță în materie de educație, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizare și coordonare de demonstrații cu
scop educativ, coaching pentru viață (instruire),
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, asistență profesională individualizată
(coaching), instruire cu privire la dezvoltarea
personală, organizare de sesiuni de formare,
servicii de instruire, servicii educaționale de
sprijin, ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare
și coordonare de ateliere și seminare de
autoconștientizare, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizare de ateliere de lucru și seminarii
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despre cunoașterea de sine, organizare de
ateliere de lucru și seminarii pe teme
de autocunoaștere, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, formarea personalului financiar,
educație în domeniul informaticii, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, publicare de texte medicale,
elaborare de materiale educative, servicii de
scriere pentru bloguri, realizare, coordonare și
organizare de seminarii.

───────

(210) M 2023 01916
(151) 01/03/2023
(732) SIMION & BACIU SOCIETATE

CIVILĂ DE AVOCAȚI, STR.
WASHINGTON, NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011793, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI, NR. 63, BUCUREŞTI,
013322, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cercetări şi evaluări în domeniul afacerilor,
servicii profesionale de consultanţă în
legătură cu activitatea şi funcţionarea
afacerilor, consultanţă în afaceri, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor comerciale, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de intermediere comercială, analiza costurilor,
audit financiar, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi.
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive
şi culturale, oganizarea şi sustinerea
colocviilor (educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, organizarea de
competiţii (educaţie sau instruire), publicarea
cărţilor, organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere de
educaţie, instruire.
45. Servicii juridice, servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
managementul drepturilor de autor, consultanţă
în proprietate intelectuală, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
ofertă/consiliere juridică, servicii de monitorizare
juridică, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice).

───────

(210) M 2023 01918
(151) 01/03/2023
(732) LUNCUTA ROTII SRL, SAT SMIDA,

NR. 12, JUD. CLUJ, COM. BELIS,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SPILC

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

19. Lemn.
───────

(210) M 2023 01919
(151) 01/03/2023
(732) S.C. LUX IMPOREX S.R.L., STR.

G-RAL PRAPORGESCU, BL. Y5,
ET. 4, AP. 42, JUD. TELEORMAN,
TURNU MĂGURELE, 145200,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

luxpvc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 07.01.24

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

6. Feronerie pentru ferestre, feronerie pentru
uși, accesorii din metal pentru tâmplărie,
mânere metalice pentru uși, mânere trăgătoare
metalice pentru uși, zăvoare (metalice) pentru
uși, încuietori pentru uși metalice, încuietori
metalice pentru uși, balamale metalice, balamale
metalice pentru uși, cadre metalice pentru
plase de țânțari, ferestre metalice, ferestre din
aluminiu, role de ferestre, accesorii metalice
pentru ferestre, împrejmuiri metalice pentru
ferestre, căptușeli metalice de ferestre, zăvoare
(metalice) pentru ferestre, rulouri metalice pentru
ferestre, scripeți metalici pentru ferestre, ferestre
metalice în perete, ferestre metalice tip ghilotină,
garnituri metalice pentru ferestre, jardiniere
metalice pentru ferestre, glafuri metalice pentru
ferestre, zăvoare metalice pentru ferestre, tocuri
metalice pentru ferestre, ferestre batante de
metal, opritoare metalice pentru ferestre, ferestre
batante din metal, uși, porți, ferestre și jaluzele
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pentru ferestre din metal, uși și ferestre din
metal, gratii din metal pentru ferestre, ferestre
blindate, cu cadre metalice, balamale din
metal pentru ferestre, mânere de ferestre,
din metal, protecții din metal pentru ferestre,
garnituri metalice pentru etanșare ferestre,
ferestre de acoperiș din metal, zăvoare (de
ferestre) din metal, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, cremone pentru ferestre, din
metal, cremone din metal pentru ferestre, rame
de ferestre de metal, șine din metal pentru
ferestre, grătare (metalice) de aerisire pentru
ferestre, ecrane de protecție metalice pentru
ferestre, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, mânere din metal pentru
ferestre ghilotină, dispozitive de închidere pentru
ferestre, neelectrice, încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, dispozitive metalice pentru
deschiderea ferestrelor (neelectrice), mânere
metalice pentru ferestre cu cadru mobil,
dispozitive de protecție din metal pentru ferestre,
plase din metal împotriva insectelor pentru
ferestre, bolțuri din metal pentru tocuri de
ferestre, benzi de plumb destinate utilizării la
ferestre, ferestre luminatoare (metalice) pentru
utilizare în construcții, elemente de prindere
a ferestrelor din metal, zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, console din
metal pentru atârnarea draperiilor la ferestre,
platbande autoadezive pentru marcarea de
modele pe ferestre, ansambluri de ferestre
cu fante de ventilație (metalice), dispozitive
pentru deschiderea, închiderea și suspendarea
ferestrelor tip ghilotină, uși metalice, uși metalice
basculante, uși metalice antifoc, uși metalice
blindate, uși din aluminiu, uși glisante metalice,
tăblii metalice pentru uși, uși metalice pentru
clădiri, uși metalice de siguranță, uși rulante
din metal, uși rezidențiale din aluminiu, lanțuri
metalice pentru uși, componente metalice pentru
uși, opritoare metalice pentru uși, unități de
uși metalice, tocuri metalice pentru uși, rame
de uși (metalice), armături metalice pentru uși,
zăvoare de uși metalice, cadre metalice pentru
uși, cadre metalice pentru uși, amortizoare din
metal pentru uși, cadre de uși (din metal),
dispozitive de închidere pentru uși (neelectrice),
bare antipanică pentru uși din metal, role
metalice pentru uși de garaj, mânere de uși
din metale comune, clapete batante din metal
pentru uși, balamale de uși și ferestre din
metal, dispozitive de reținere metalice pentru
uși, plase metalice împotriva insectelor, pentru
uși, feronerie, feronerie pentru dulapuri, plase
din metal împotriva insectelor pentru uși, broaște
metalice (altele decât electrice).
17. Garnituri de etanșare, garnituri de etanșare,
garnituri de etanșare hidraulice, garnituri

de etanșare pentru cilindri, umpluturi pentru
garnituri de etanșare, garnituri de etanșare
axiale (nemetalice), garnituri de etanșare,
materiale de etanșare și filtre, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri de etanșare nemetalice pentru ferestre,
garnituri de etanșare sub formă de inele,
garnituri de etanșare sub formă de foi, benzi
impermeabile (nemetalice) pentru ferestre, folii
de mascare pentru ferestre, opritoare din cauciuc
pentru ferestre, profiluri de etanșare nemetalice
pentru ferestre, dispozitive pentru reținerea
curenților de aer pentru ferestre, benzi profilate
din cauciuc folosite ca garnituri de etanșare la
fabricarea ferestrelor, benzi profilate din cauciuc
folosite ca garnituri de etanșare împotriva
pătrunderii aerului, pentru ferestre.
19. Geamuri pentru ferestre, profiluri pentru
ferestre, ferestre din pvc, ferestre batante
nemetalice, grilaje pentru ferestre (nemetalice),
obloane nemetalice pentru ferestre, placare
(nemetalică) pentru ferestre, sticlă colorată
pentru ferestre, panouri nemetalice pentru
ferestre, glafuri nemetalice (de ferestre), uși,
porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, pervazuri de ferestre, nemetalice,
pervazuri de ferestre (nemetalice), tocuri
de ferestre (nemetalice), rame de ferestre
(nemetalice), cadre (nemetalice) pentru ferestre,
panouri din sticlă pentru ferestre, elemente
de sticlă pentru ferestre, obloane externe
pentru ferestre nemetalice, rame de lemn
pentru ferestre, rame din material plastic pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, ferestre tip ghilotină, nu din metal,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, ansambluri de ferestre cu fante
de ventilație (nemetalice), tocuri de ferestre
din lemn placat cu aluminiu, uși-oglindă, uși
nemetalice, uși din lemn, uși rotative nemetalice,
uși ignifuge, nemetalice, uși batante nemetalice,
uși din sticlă, uși pliante nemetalice, uși
nemetalice de siguranță, tocuri din lemn pentru
uși, uși spre curtea interioară (cadre nemetalice),
plase de insecte (nemetalice) pentru uși,
uși confecționate din lemn pentru clădiri, uși
confecționate din plastic pentru clădiri, uși
confecționate din sticlă pentru clădiri, plase
împotriva insectelor, nu din metal, ferestre
nemetalice.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, publicitate
prin bannere, publicitate în reviste, publicitate
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televizată, publicitate radiofonică, administrarea
afacerilor, vânzare prin licitație publică, informații
despre vânzarea de produse, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet.
37. Înlocuirea ferestrelor, spălarea ferestrelor,
renovarea ferestrelor, termoizolare de ferestre,
instalare de ferestre, reparații de ferestre,
întreținere de ferestre, instalare de uși și ferestre,
instalarea de uși și ferestre, instalare de garnituri
pentru ferestre, instalare de rame de ferestre,
vopsire de rame pentru ferestre, înlocuirea
de rame pentru ferestre, reparare și izolare
îmbinărilor ferestrelor, reparare de tocuri pentru
uși și ferestre, lustruirea, instalarea, întreținerea
și repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
furnizare de informații privind servicii de curățare
a ferestrelor, instalarea de componente de
etanșare împotriva curenților de aer pentru
ferestre glisante, instalare de uși.

───────

(210) M 2023 01921
(151) 01/03/2023
(732) STINGACIU-DUMITRESCU

D MONICA INTREPRINDERE
FAMILIALA, BD. MIRCEA CEL
BĂTRÂN, BL. A 4, H, PARTER,
JUD. DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130004, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Zizzi DIN 2000

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.07.01

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

24. Lenjerie de pat.

25. Lenjerie intimă.
───────

(210) M 2023 01922
(151) 01/03/2023
(732) ADRIAN-MIHAI GAVRILA, STR.

XII, NR. 14, JUD. SIBIU, CRISTIAN,
557085, SIBIU, ROMANIA

(540)
Pitikot

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, conținut înregistrat și descărcabil,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, 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, echipament
pentru scufundări, magneti.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul
gazelor de eșapament, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
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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, materiale pentru filtrare din hârtie,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, acoperitoare
pentru tăvi de instrumente dentare, fabricate
din hârtie, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, bannere din hârtie, batiste de
hârtie, batistuțe de hârtie, bavete cu mâneci,
din hârtie, bavete din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
cartonașe cu nume pentru mese, cârpe de
șters din hârtie, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, căptușeli parfumate pentru sertare,
căptușeli pentru sertare confecționate din hârtie
parfumată, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, decorațiuni din carton pentru
alimente, dischete demachiante din hârtie,
fanioane de hârtie, fețe de masă de hârtie,
fețe de masă din hârtie, fețe din hârtie pentru
masă, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, hârtie aspră
(pentru toaletă), hârtie de bucătărie, hârtie
de protecție pentru cuptor, hârtie de toaletă,
hârtie de împachetat alimente, hârtie folosită
pe mesele de examinare, hârtie igienică,
hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru
șervețele, hârtie pergament, hârtie plantabilă
cu semințe (papetărie), hârtie plantabilă pentru
semințe (papetărie), hârtie rezistentă la grăsimi,
individualuri de masă din carton, individualuri
de masă din hârtie, individualuri din carton
pentru indicarea amplasării veselei, individualuri
din hârtie pentru masă, lenjerie de masă din
hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, lenjerie
de masă din hârtie, pancarte din hârtie sau

carton, placarde din hârtie, produse pentru față
fabricate din hârtie, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, învelișuri din hârtie pentru
colaci de wc, prosoape de hârtie, prosoape de
hârtie pentru față, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, protectoare din hârtie pentru
schimbatul scutecelor, pungi de gunoi din hârtie,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
pungi din hârtie pentru excrementele animalelor
de companie, role de bucătărie (hârtie), role
de hârtie igienică, role de hârtie pentru case
de marcat, saci de gunoi din hârtie (pentru
uz casnic), saci din hârtie pentru coșul de
gunoi, șervete de masă, din carton, șervete
din hârtie de uz cosmetic, șervetele de masă
din hârtie, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie de pus
sub cești, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de
toaletă din hârtie, șervețele de unică folosință,
șervețele din celuloză, șervețele din celuloză
de uz casnic, șervețele din celuloză de uz
cosmetic, șervețele din hârtie, șervețele din
hârtie pentru față, stegulețe decorative din hârtie,
stegulețe din hârtie, suporturi de carton pentru
pahare de bere, suporturi de hârtie pentru
pahare de cocteil, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din hârtie, suporturi din
carton pentru pahare, suporturi din hârtie pentru
pahare, suporturi din hârtie pentru pahare de
bere, suporturi din mucava pentru pahare,
tampoane din hârtie pentru eructat, traverse
de masă din celuloză, șervețele pentru baie,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, traverse
de masă din hârtie, umbreluțe din hârtie pentru
cocteiluri.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
bare pentru prosoape, bare pentru prosop, nu
din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi, căzi
de baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
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chiuvete, coșuri pentru prosoape, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
distribuitoare pentru cosmetice, etajere pentru
cadă din material plastic, farfurioare pentru
bărbierit, suporturi pentru role de hârtie igienică,
inele pentru prosoape, inele pentru prosoape
(accesorii de baie), inele pentru prosop (din
metal prețios), inele pentru prosop, nu din metal
prețios, inele și bare pentru suportul prosoapelor,
lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare), lavoare pentru baie (chiuvete),
pulverizatoare de parfum (atomizatoare), rafturi
pentru cosmetice, rafturi pentru geluri de duș,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
rafturi pentru prosoape, rafturi pentru săpun de
mâini, rafturi pentru șampon, recipiente pentru
bărbierit, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, recipiente pentru săpun, savoniere,
suporturi de pahare pentru baie, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi pentru bureți
demachianți, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, suporturi pentru gel
de duș, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
perii pentru closet, suporturi pentru periile
de wc, suporturi pentru prosoape, suporturi
pentru pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru săpun
de mâini, suporturi pentru săpunuri, suporturi
pentru șampoane, suporturi verticale pentru
hârtie igienică, vase din ceramică, ajutaje
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
aspersoare, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capete de stropitori, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, duze de furtun pentru
stropit, duze din plastic pentru pulverizare,
duze pentru furtunuri, duze pentru furtunuri
de apă, farfurii și suporturi pentru ghivece,
farfurioare pentru ghivece de flori, duze de
furtunuri pentru stropit, ghivece de ceramică,
ghivece de flori, ghivece de flori din hârtie,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, jardiniere, jardiniere
supraînălţate de grădină, mănuși de grădinărit,
perii pentru gazon, suporturi pentru plante
(aranjamente florale), pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, seringi cu apă

pentru pulverizarea plantelor, seringi pentru flori,
seringi pentru grădină, seringi pentru plante,
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât
cele din hârtie, seringi pentru seră, seringi
pentru stropit flori și plante, instrumente pentru
stropire, robinete pentru furtunuri de stropire,
stropitori, suporturi pentru buchete, suporturi
pentru flori, suporturi pentru ghivece de flori,
terarii de apartament (pentru animale), terarii
de apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din
material plastic, vaze, vaze conice, vaze de
flori din metale prețioase, vaze din lut pentru
podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze
pentru flori, vaze pentru podea, vaze, nu din
metal prețios, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii
pentru cai, căptuşeli adaptate pentru litiera
animalelor de companie, căușe pentru hrana
canină, colivii pentru păsări, colivii pentru păsări
domestice, cutii pentru colecționari de insecte,
cuști de colectat insecte, cuști de sârmă
pentru animale domestice, cuști de îmbăiere
pentru pisici, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru
cai, inele pentru păsări, jgheaburi, jgheaburi
de apă pentru bovine, jgheaburi metalice
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pentru bovine, litiere automate pentru animale
de companie, litiere pentru animale, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
pisici, litiere pentru păsări, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, ouă de ipsos puse în cuibare,
perii anti-năpârlire pentru animale de companie,
perii de dinți pentru animale, perii de sârmă
pentru cai, perii pentru animale de companie,
păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru țesălarea cailor, piepteni pentru
animale domestice, piepteni pentru cai, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, stinghii pentru colivii
de păsări, scăldătoare pentru păsări, care nu
sunt structuri, troace pentru ovine, troace pentru
porci, troacă pentru păsări domestice, tăvi de
plastic folosite ca litiere pentru pisici, vase de
băut pentru păsări domestice, vase de mâncare
pentru animale de casă, vase pentru mâncare
pentru animale de casă, țesale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, echipamente
pentru sport și exerciții fizice, jucării, jocuri și
articole de joacă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare pentru terţi, abonament la un
canal de televiziune pentru terţi, abonament
la un pachet media de informații pentru terţi,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii pentru terţi, abonament
la ziare electronice pentru terţi, abonamente

la ziare pentru terţi, achiziții de produse
în numele societăților terțe, achiziții de
contracte de furnizare de energie, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanta in management
de cumparare, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, furnizarea de informații
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despre metode de vânzare, furnizarea de
informații privind clasamentul vânzărilor de
produse, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, închiriere de
case de marcat, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru alte
persoane, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la ziare electronice,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare şi susţinere de evenimente
comerciale, organizare și coordonare de piețe
de vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de

comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
prospectarea pieței pentru alte persoane,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor
pentru alte persoane, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de telecomunicații, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii administrative referitoare
la planurile de cumpărare de acțiuni de către
angajați, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
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la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de import și export, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, vânzare prin licitație publică, servicii
de intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți.

───────

(210) M 2023 01923
(151) 01/03/2023
(732) AV MAG SRL, STR. HARMANULUI,

NR. 18A, AP. 18, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GRAS ON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.16; 26.11.12;
01.03.01

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, aparate de
epilat, aparate de ras, mașini de tuns electrice,
mașini de tuns electrice de uz personal, mașini
de tuns barba, mașini electrice de tuns, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, cuțite de bucătărie, linguri, furculițe
și cuțite de masă pentru bebeluși, tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri speciale
pentru bebeluși, unelte agricole, de grădinărit
şi de amenajare a teritoriului acţionate manual,
unelte acţionate manual pentru dulgheri, artişti
şi alţi artizani, de exemplu, ciocane, dălţi şi
cuţite de strung, mânere pentru uneltele de mână
acţionate manual precum cuţitele şi coasele,
ustensile de mână electrice şi neelectrice
pentru îngrijirea personală şi artă corporală,
de exemplu, aparate de ras, ustensile pentru
ondularea părului, tatuat şi pentru manichiură şi
pedichiură, pompe acţionate manual.
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11. Umidificatoare.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele nisa 8,
respectiv: instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
aparate de epilat, aparate de ras, mașini de tuns
electrice, mașini de tuns electrice de uz personal,
mașini de tuns barba, mașini electrice de tuns,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, cuțite de bucătărie, linguri, furculițe
și cuțite de masă pentru bebeluși, tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri speciale
pentru bebeluși, unelte agricole, de grădinărit
şi de amenajare a teritoriului acţionate manual,
unelte acţionate manual pentru dulgheri, artişti
şi alţi artizani, de exemplu, ciocane, dălţi şi
cuţite de strung, mânere pentru uneltele de mână
acţionate manual precum cuţitele şi coasele,
ustensile de mână electrice şi neelectrice
pentru îngrijirea personală şi artă corporală,
de exemplu, aparate de ras, ustensile pentru
ondularea părului, tatuat şi pentru manichiură
şi pedichiură, pompe acţionate manual si clasa
nisa 11: umidificatoare.

───────

(210) M 2023 01924
(151) 01/03/2023
(732) SILVIU BOGDAN ARDELEANU,

STR. IZVORUL MUNTELUI, NR.
169, JUD. NEAMŢ, BICAZ, 615100,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

E-RECOMANDAT.ro
recomandat -

verificat - aprobat

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.15; 24.17.02; 26.04.09;
24.17.20

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

clase:
35. Publicitate online.
42. Stocare de date online.

───────
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(210) M 2022 09044
(151) 04/01/2019
(732) JUVARE, LLC, 235 PEACHTREE

STREET NE, SUITE 2300,
ATLANTA GEORGIA, 30303, US,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
ROMANIA

(540)
EMTRACK

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

42. Servicii software ca un serviciu (SAAS) care
oferă software și software de aplicații mobile
pentru strângerea, organizarea, integrarea,
analiza și raportarea simptomelor pacienților
medicali care sunt o urgenta, triajul și alte date
despre problemele pacienților destinate utilizării
de și între spitale și alți furnizori de ingrijire a
sanatatii care oferă servicii medicale de urgență
sau alti furnizori de servicii, servicii software
ca un serviciu (SAAS) care oferă software și
software de aplicații mobile pentru strângerea,
organizarea, integrarea, analiza și raportarea
simptomelor pacienților medicali care sunt o
urgență, triajul și alte date despre problemele
pacienților destinate utilizării de și între agenții
guvernamentale de urgență, agenții de sănătate
publică și agenții de aplicare a legii, în
scopuri de sănătate și siguranță, supravegherea
sindromatică de avertizare timpurie și detectarea
promptă și răspunsul la terorism chimic sau
biologic, servicii software ca un serviciu (SAAS)
care oferă software și software de aplicații
mobile pentru monitorizarea afecțiunilor, bolilor
și condițiilor (afecțiunilor) medicale, servicii
software ca un serviciu (SAAS) care oferă
software și software de aplicații mobile pentru
monitorizarea spitalelor, evacuărilor din spitale,
evacuărilor regionale, incidentelor cu victime în
masă, pacienților, evenimentelor medicale de
urgență de mare amploare, servicii software
ca un serviciu (SAAS) care oferă software și
software de aplicații mobile pentru monitorizarea
clinicii și pandemiei de gripă, servicii software
ca un serviciu (SAAS) care oferă software și
software de aplicații mobile pentru monitorizarea
oamenilor, animalelor de companie și proprietății
și echipamentului asociat, servicii software ca un
serviciu (SAAS) care oferă software și software
de aplicații mobile pentru monitorizarea locației

medicale a pacienților, evacuaților, deceselor și
răspunsurilor de prim-ajutor.

───────

(210) M 2023 00158
(151) 10/12/2019
(732)

(740) Ratza si Ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
CLIPTECH

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

8. Curele de scule, pungi pentru scule pentru
atașarea la curele de scule.
18. Pungi pentru scule, vândute goale.
20. Cleme nemetalice pentru pungi de scule,
saci de scule, curele de scule și sisteme
de depozitare pe perete, elemente de fixare
nemetalice, și anume cleme de conectare și
deconectare rapidă.

───────
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ToughBuilt Industries, Inc.,
COMMERCENTRE DRIVE, SUITE
200, CALIFORNIA, LAKE FOREST,
25371, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2023/01635, publicat în data de 

02/03/2023, se scoate de la publicare deoarece taxa nu a intrat 

in contul OSIM. 

 

 


