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Cereri Mărci publicate în 11/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 09094 04/01/2023 CREATIVE LINES DMI SRL Malika Fashion

2 M 2023 00013 04/01/2023 IVMT PRODUCTION SRL SPECIAL GIFT

3 M 2023 00014 04/01/2023 ȘERBAN GHE LAURA II LASER CREATIVE ART

4 M 2023 00015 04/01/2023 INPA FASHION SRL
INPA FASHIOIN SRL

FitoDepo ROMÂNIA

5 M 2023 00016 04/01/2023 LUCACI DENTAL CARE S.R.L. Lucaci Dental Care Zâmbetul tău
contează

6 M 2023 00017 04/01/2023 CASA DE TRADING A
FERMIERILOR S.R.L.

AGRICOLUMN

7 M 2023 00019 04/01/2023 CASA DE TRADING A
FERMIERILOR S.R.L.

AGRI TRADE SUMMIT

8 M 2023 00020 04/01/2023 ADDICT22 S.R.L. Addict

9 M 2023 00021 04/01/2023 CAZNECESAR S.R.L. CazStan NeceSar

10 M 2023 00022 04/01/2023 MXG APARTAMENTS SRL N NEVO SMART

11 M 2023 00023 04/01/2023 FLORIN-DAN SÂRBU VOG PROPERTIES

12 M 2023 00024 04/01/2023 PLAY TECH MARKET SRL HAPPY MEOW - a perfect cat
experience

13 M 2023 00025 04/01/2023 MASINI LUCIOASE K9 SRL MASINA INGRIJITA DETALIILE
CONTEAZĂ

14 M 2023 00026 04/01/2023 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI MENTORMAG

15 M 2023 00028 04/01/2023 SANGOLD DEVELOPMENT
SRL

EAT YOUR BEER

16 M 2023 00029 04/01/2023 MARIO-ANDREI NEGRILĂ W WHOGOTBARS

17 M 2023 00030 04/01/2023 MELSPAIS SRL colțul dulce
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(210) M 2022 09094
(151) 04/01/2023
(732) CREATIVE LINES DMI SRL,

NEGOIEȘTI NR. 685, JUDEȚ
DOLJ, NEGOIEȘTI, 207391, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Malika Fashion

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

25. Articole de imbracaminte, incaltaminte
si pentru acoperirea capului, halate de
baie, costume de baie, imbracaminte
pentru plaja, imbracaminte, paltoane, rochii,
capoate, trenciuri, bustiere, pantaloni pentru
gimnastica, rochii tip pulover/rochii tip
salopeta, imbracaminte de strada, salopete,
combinezoane, pijamale, camasi, camasi cu
maneca scurta, fuste, pantaloni scurti tip fusta,
furouri (lenjerie de corp), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu maneca scurta, colanti,
pantaloni, lenjerii de corp/desuuri, lenjerie de
corp.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, productia de clipuri publicitare,
lucrari de birou, marketing.

───────

(210) M 2023 00013
(151) 04/01/2023
(732) IVMT PRODUCTION SRL,

SOSEAUA SALAJ, NUMARUL
5, BLOC 58A, SCARA 1, ETAJ 3,
APARTAMENT 12, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051891, ROMANIA

(540)

SPECIAL GIFT

(531) Clasificare Viena:
19.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
09.01.10

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

clase:
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, administrare de afaceri, servicii
de merchandising, servicii de vânzare cu
amănuntul.
40. Imprimare, imprimare și developare
fotografică și cinematografică, gravare
fotografică a articolelor de uz casnic, gravare
fotografică a materialului imprimat, gravarea
fotografică a articolelor de îmbrăcăminte,
imprimare de fotografii, imprimare de imagini
pe obiecte, imprimare de modele decorative pe
ambalajele pentru cadouri, imprimare de motive
pe țesături, imprimare pe materiale textile,
imprimarea desenelor, imprimarea tricourilor,
prelucrare de fotografii, prelucrare fotografică,
serigrafie, retușarea digitală a fotografiilor.

───────
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(210) M 2023 00014
(151) 04/01/2023
(732) ȘERBAN GHE LAURA II, STR.

CAȘIN, NR.10, ET.5, AP.17, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900546, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LASER CREATIVE ART

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Lasere de uz industrial.
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2023 00015
(151) 04/01/2023
(732) INPA FASHION SRL, CALEA

BUCURESTI BL. R5 AP 12, JUDEȚ
DOLJ, CRAIOVA, 200220, DOLJ,
ROMANIA
INPA FASHIOIN SRL, STR.
ZAVOIULUI NR.18, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

FitoDepo ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
05.03.15; 03.13.11; 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17

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

1. Substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, produse chimice utilizate în
industria agrochimică (altele decât fungicidele,
produsele pentru eliminarea buruienilor,
erbicidele, insecticidele, paraziticidele), produse
chimice folosite în horticultură (altele
decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), îngrășăminte
pentru plante.
5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, produse și articole pentru
igienă, otravă pentru șobolani, insecticide,
insecticide de uz agricol, insecticide de uz
domestic, substanțe chimice pentru silvicultură
(insecticide).

───────
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(210) M 2023 00016
(151) 04/01/2023
(732) LUCACI DENTAL CARE S.R.L.,

BULEVARDUL TAKE IONESCU,
NR. 46B, CAM. 1, SC. B, AP. 1,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Lucaci Dental Care
Zâmbetul tău contează

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 02.09.01; 01.01.02; 26.01.01;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX #04966f,
#6dbd4c), albastru (HEX #306297,
#1c355e, #01a7e1), alb (HEX #ffffff)

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice.
───────

(210) M 2023 00017
(151) 04/01/2023
(732) CASA DE TRADING A

FERMIERILOR S.R.L., STR.
FELDIOARA NR. 17-19,
MANSARDA, AP. 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AGRICOLUMN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 05.07.02;
24.15.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
analiza datelor comerciale, analiza reacției
consumatorilor, analiză de preț, analiza
afacerilor comerciale, analiza studiilor de piață,
analiza comercială a pieței, analiza informațiilor
de afaceri, analiza statisticilor de afaceri, analiză
statistică în afaceri, analiză a pieței cerealelor,
servicii de analiză comercială, analiza prețului
de cost, cercetarea pieței și analiză comercială,
analiza datelor studiilor de piață, cercetare și
analiză de piață, servicii de analiză de piață,
analiză strategică a activității economice, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de analiză
a datelor comerciale, asistență, consiliere și
consultanță privind analiza comercială, analiza
datelor și statisticilor studiilor de piață, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de analiza si cercetare a pietei, pregătire
de rapoarte de analiză a pieței, consiliere
privind analiza obiceiurilor de cumpărare ale
consumatorilor, servicii de analiză de piață
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privind vânzarea de bunuri, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, consiliere cu privire la analiza
obiceiurilor de cumpărare și nevoilor clienților,
oferită prin date senzoriale, precum și referitoare
la calitate și cantitate, 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, 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, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
în achiziții, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de expertiză în afaceri, servicii de
expertiză în materie de eficiența afacerilor.
41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, educație
și instruire, furnizarea educației, educație,

divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, organizare de activități de recreere
în grup, organizarea și susținerea de târguri
de educație, informații în materie de educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație, servicii de consiliere în materie de
educație, furnizare de informații în materie
de educație, servicii oferite de ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, servicii oferite
de ateliere organizate în scopuri educative,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educative în domeniul afacerilor, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
afacerilor, transfer de cunoștințe și know-how
în afaceri (cursuri), furnizare de instruire în
agricultură, horticultură și silvicultură, 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 materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ.
42. Găzduire de platforme pe internet, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
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transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, dezvoltare software,
programare și implementare, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
integrarea programelor informatice, servicii de
integrare a sistemelor informatice, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, elaborare și actualizare
de software informatic, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, configurare de
hardware de calculator folosind software, servicii
de proiectare de hardware de calculator,
proiectare de hardware, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, proiectare de hardware
și software pentru calculator, găzduirea de
platforme de tranzacții pe internet, furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie software și hardware biometrică
pentru tranzacții comerciale electronice, servicii
de cercetare în agricultură, servicii de expertize
tehnice și servicii de explorare.

───────

(210) M 2023 00019
(151) 04/01/2023
(732) CASA DE TRADING A

FERMIERILOR S.R.L., STR.
FELDIOARA NR. 17-19,
MANSARDA, AP. 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AGRI TRADE SUMMIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.15.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
Albastru, verde deschi, verde închis,
alb, turcoaz

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, organizare de expoziții comerciale,
organizarea de expoziții comerciale și servicii
expoziționale, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții
și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, consultanță privind
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
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pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare.

───────

(210) M 2023 00020
(151) 04/01/2023
(732) ADDICT22 S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 257, JUDETUL
SUCEAVA, SAT ARBORE, COM.
ARBORE, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Addict

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.14

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

44. Servicii de înfrumusețare pentru oameni.
───────

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de evenimente
în scopuri educative, organizarea de manifestaţii
publice în scop cultural şi/sau educaţional,
organizarea şi susţinerea de dezbateri în
scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, furnizare de instruire în
agricultură, horticultură și silvicultură, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, coordonare
de expoziții cu scop educativ, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, coordonare
de expoziții în scopuri recreative, servicii
educative și de instruire, servicii culturale,
activități culturale, furnizare de activități
culturale, coordonare de activități culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, coordonare de
evenimente educative, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, 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.
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(210) M 2023 00021
(151) 04/01/2023
(732) CAZNECESAR S.R.L., STR.

PUȚUL LUI ZAMFIR NR. 33,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CazStan NeceSar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.01.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2023 00022
(151) 04/01/2023
(732) MXG APARTAMENTS SRL,

STR. POIANA MARULUI, NR.
6388, JUDEȚ BRAȘOV, POIANA
MARULUI, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

N NEVO SMART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Corpuri de iluminat, monitoare pentru
bebelusi, cantare pentru bebelusi, bratari
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
rame foto digitale, statii meteorologice digitale,
playere media portabile, folii de protectie
pentru telefoane inteligente, ceasuri inteligente,
casetofoane portabile, termostate, termometre,
statii radio portabile, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
11. Proiectoare de lumina, ventilatoare aer
conditionat, lanterne pentru cap, incalzitoare
electrice pentru biberoane, lampi, lampi
electrice, aparate si masini pentru purificarea
apei, dezumidificatoare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient).
12. Capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, semnalizatoare pentru vehicule.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decat
betisoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
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piele de caprioara pentru curatat, rasnite de
cafea electrice piepteni electrici, recipiente
pentru uz caznic sau bucatarie, tirbusoane
electrice si neelectrice, vesela, termosuri.
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 9, 11, 12, 21.

───────

(210) M 2023 00023
(151) 04/01/2023
(732) FLORIN-DAN SÂRBU, SPL.

UNIRII, NR. 168, BL. T4, SC. 1,
ET. 11, AP. 1103, SECTOR 4,
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)

VOG PROPERTIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
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36. Gestiunea imobilelor, administrare de
imobile, servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri de uz
industrial, construcții civile, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de instalare și de
reparații, consultații pentru construcții, reparații
de construcții, reparații în construcții, lucrări
de izolare a clădirilor (construcții), construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe.

───────

(210) M 2023 00024
(151) 04/01/2023
(732) PLAY TECH MARKET SRL, INT.

PETUNIEI, NR.4, BLOC 104, SC.A,
AP.5, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HAPPY MEOW - a
perfect cat experience

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 27.05.04

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

───────

(210) M 2023 00025
(151) 04/01/2023
(732) MASINI LUCIOASE K9 SRL, STR.

TEIULUI NR. 54, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MASINA INGRIJITA
DETALIILE CONTEAZĂ

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 03.07.17; 27.05.01; 26.01.01;
26.03.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

20. Suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici.
21. Boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie.
28. Jucării pentru animale de companie.
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(210) M 2023 00026
(151) 04/01/2023
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STRADA MORII, NR. 240 B, SAT
SFANTU ILIE, JUD. SUCEAVA,
SFÂNTU ILIE, 727528, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MENTORMAG

(531) Clasificare Viena:
24.09.02; 27.05.01; 26.04.04; 29.01.12

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

───────

(210) M 2023 00028
(151) 04/01/2023
(732) SANGOLD DEVELOPMENT SRL,

STR. BANATULUI KM 15 (NR.
CADASTRAL 154), CLADIREA C21,
CAMERA 2, JUD. ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

EAT YOUR BEER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.14

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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(210) M 2023 00029
(151) 04/01/2023
(732) MARIO-ANDREI NEGRILĂ, STR.

CASTANULUI NR. 38, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

W WHOGOTBARS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 01.01.03;
26.01.03

(591) Culori revendicate:mov, negru
(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.

───────
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(210) M 2023 00030
(151) 04/01/2023
(732) MELSPAIS SRL, STR. BISERICII

NR. 153, JUD TIMIȘ, SÂNANDREI,
307375, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

colțul dulce

(531) Clasificare Viena:
11.03.10; 27.05.01

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

30. 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, brioșe,
clătite, clătite americane, clătite sărate, plăcinte,
plăcinte dulci sau sărate, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață pentru răcire,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, alune glazurate
cu ciocolată, alune trase în ciocolată, amestec
kheer (budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, aperitive (tartine), produse de cofetărie
pe bază de arahide, arahide crocante, arome
pe bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiti cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți

sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, băuturi
cu gheață pe bază de cacao, băuturi cu gheață
pe bază de ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de
jeleu dulce din pastă de fasole roșie (yohkan),
budinci, budinci yorkshire, budinci de orez,
budinci gata preparate, budincă de griș, budincă
de orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, cremă de ciocolată
pentru pâine, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cremă de ouă englezească,
cristale de jeleu aromatizate pentru fabricarea de
produse de cofetărie din jeleu, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
pe bază de ginseng, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, dulciuri sub formă de
cremă spumă, dulciuri sub formă de spume,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fondue din ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, gem de boabe de fasole învelit
într-o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, granule de cacao,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, hârtie comestibilă, hârtie de orez
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comestibilă, iepurași de ciocolată, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, măr pané, înghețate și dulciuri,
înlocuitor de cremă, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de ciocolată,
pâine, marțipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, migdale acoperite
de ciocolată, napolitane din hârtie comestibilă,
nuci macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pâine
indiană, pastă pentru sandviș cu ciocolată și
fructe uscate, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu
iaurt congelate, praline cu napolitană, preparate
din zahăr pentru cofetărie, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri din
mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu
pâine, produse de caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din zahăr cu glazură
de ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de mentă, produse de
cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,

produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rulouri cu scorțișoară, rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
tablete (dulciuri), tiramisu, trufe (produse de
cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene, vafe
cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată de
zahăr, vla (cremă englezească custard), sare,
mirodenii, arome și condimente, amestecuri
pentru produse de brutărie, preparate aromatice
pentru produse de patiserie, preparate aromatice
pentru prăjituri, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie,
înghețate, iaurturi înghețate și sorbeturi, torturi
vegane.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante pentru turiști.

───────


