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Cereri Mărci publicate în 14/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 01827 07/03/2023 PRIME MGM ZIP S.R.L. PRIME MGM BUSINESS &

CONSULTING

2 M 2023 02119 07/03/2023 CATALIN ADRIAN TANASESCU FATA VERSO

3 M 2023 02120 07/03/2023 CATALIN ADRIAN TANASESCU ORA DE CONDUS

4 M 2023 02121 07/03/2023 GIOVANNI BALDANTONI GELATOMANIA GELATERIA
PASTICCERIA ARTIGIANALE

5 M 2023 02122 07/03/2023 HONORIUS ADRIAN
PRIGOANA

TEHNOROM

6 M 2023 02123 07/03/2023 PROVMEN SALON S.R.L. PROVMEN

7 M 2023 02124 07/03/2023 EMIL ROȘCA DH

8 M 2023 02125 07/03/2023 DRAGOS-STEFAN PETROIU DRAPE

9 M 2023 02126 07/03/2023 EMIL ROȘCA

10 M 2023 02127 07/03/2023 EMIL ROȘCA

11 M 2023 02129 07/03/2023 FIYJ SRL FINANȚESCU

12 M 2023 02130 07/03/2023 EMIL ROȘCA DH

13 M 2023 02131 07/03/2023 EMIL ROȘCA

14 M 2023 02132 07/03/2023 POZITIV RA SRL Throwback Coffee and Stories

15 M 2023 02133 07/03/2023 DICOR HOLDING
DEVELOPMENT SRL

Dicor Holding

16 M 2023 02134 07/03/2023 AGRICONNECT SRL AGRICONNECT

17 M 2023 02135 07/03/2023 FIYJ SRL

18 M 2023 02136 07/03/2023 PPG ROMANIA S.A. Danke ! PREMIUM LINE MAXX

19 M 2023 02138 07/03/2023 ASTRADE INVEST SRL ASTRAGY

20 M 2023 02139 07/03/2023 VLAD-DANIEL ŞAPTEFRAŢI-
BURBURE

CARELIVEMED clinică medicală
Dr.Saptefrati Vlad

21 M 2023 02140 07/03/2023 MOV INVEST 2002 S.R.L. AROMA COFETARIE -
PATISERIE LABORATOR
PROPRIU

22 M 2023 02141 07/03/2023 DRAGOS BOGDAN IUGA AB lampp : ANTI BOOGEYMAN
lamp & AR app

23 M 2023 02143 07/03/2023 B D COMPLEX
STOMATOLOGIC SRL

OFFIDENT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2023 02144 07/03/2023 DRAGHICI LAURA - SILVIA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
DOLCESara

25 M 2023 02146 07/03/2023 HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA Shilajit MUMIO
Extract garantat Acid Fulvic

26 M 2023 02147 07/03/2023 ANDREEA BIANCA BRATU Învăț inteligent

27 M 2023 02148 07/03/2023 RADU-MARIAN SOARE IMGTECA

28 M 2023 02149 07/03/2023 SC TEAM ANDAVA SRL ANA

29 M 2023 02151 07/03/2023 WOOD LINE CUTTING SRL WOOD LINE CUTTING

30 M 2023 02152 07/03/2023 WHITELINE AESTHETIC SRL r. DENTAL LAB

31 M 2023 02153 07/03/2023 MARAX SHOP LINE S.R.L. Moda Stil MS

32 M 2023 02154 07/03/2023 ANANDA CLINIC SRL ANANDA CLINIC HOLISTIC
CENTER

33 M 2023 02155 07/03/2023 BIO BUBBLE WASH &
CLEANING SRL

Bubble Wash

34 M 2023 02156 07/03/2023 WHITELINE AESTHETIC SRL restore DENTAL LAB

35 M 2023 02157 07/03/2023 RODICA JOREA WEBOLD.

36 M 2023 02158 07/03/2023 CLAUDIU EDUARD
BRAILEANU

Academia Bunicilor

37 M 2023 02159 07/03/2023 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII
IZOTOPICE ȘI MOLECULARE

38 M 2023 02160 07/03/2023 ECHIPA DE TÂMPLĂRIE S.R.L. ECHIPA DE TAMPLARIE
FERESTRE USI RULOURI

39 M 2023 02162 07/03/2023 SIPSTATUS
COMMUNICATIONS SRL

CABANA BABELE

40 M 2023 02164 07/03/2023 SENSIMARK CONSULT SRL magazintrabucuri

41 M 2023 02165 07/03/2023 S.C. ALIDOR S.R.L. Alidor, ferestre si usu de viitor

42 M 2023 02167 07/03/2023 FICHI FURNITURE SRL FICHI

43 M 2023 02168 07/03/2023 NES MUSIC VIDEO
PRODUCTION SRL

NES MUSIC PRODUCTION

44 M 2023 02169 07/03/2023 SC EURO HAIDUCU SRL EURO HAIDUCU

45 M 2023 02170 07/03/2023 FIVE ELEMENTS
MANAGEMENT SRL

FIVE STORE

46 M 2023 02171 07/03/2023 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION BLUE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2023 02173 07/03/2023 EXAPRODUCTS SRL Exaproducts

48 M 2023 02174 07/03/2023 ABDUL MOHEMIN AL HAYANI ALHAYANI TRADING
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(210) M 2023 01827
(151) 07/03/2023
(732) PRIME MGM ZIP S.R.L.,

STR.GRIVIȚEI NR.12, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430323, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

PRIME MGM BUSINESS
& CONSULTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2023 02119
(151) 07/03/2023
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FATA VERSO

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de emisiuni
radiofonice, difuzare de emisiuni televizate,
difuzare de programe de televiziune, servicii
telefonice, furnizarea de informaţii în materie
de telecomunicaţii, furnizare de canale
de telecomunicaţii destinate serviciilor de

teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2023 02120
(151) 07/03/2023
(732) CATALIN ADRIAN TANASESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUDEȚ
PRAHOVA, PLEASA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ORA DE CONDUS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, difuzare de programe
de televiziune, servicii telefonice, furnizarea
de informaţii în materie de telecomunicaţii,
furnizare de canale de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping, televiziune prin cablu,
servicii de telex, servicii de teleconferinţe,
radiodifuziune, radiotelefonie mobilă, difuzare de
programe radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
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radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2023 02121
(151) 07/03/2023
(732) GIOVANNI BALDANTONI, SOS.

DOBROEȘTI- FUNDENI NR. 39,
JUDEȚ ILFOV, SAT DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, ROMANIA

(540)

GELATOMANIA GELATERIA
PASTICCERIA ARTIGIANALE

(531) Clasificare Viena:
08.01.18; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

(591) Culori revendicate:crem, portocaliu,
maro, verde, roz, galben, bleu , violet

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

30. Agenţi de legare pentru îngheţată,
amestecuri pentru prepararea înghețatei,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, amestecuri de înghețată,
amestecuri de șerbet (înghețate), arome

naturale pentru înghețate (altele decât esențele
eterice sau uleiurile esențiale), batoane de
înghețată, batoane de înghețată pe băț, batoane
de înghețată cu fructe, băuturi pe bază de
înghețată, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi frapate, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi cu gheață
pe bază de ciocolată, băuturi cu gheață pe
bază de cacao, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, deserturi cu înghețată, dulciuri
de înghețată de iaurt, dulciuri înghețate, gheață
naturală sau artificială, gheaţă comestibilă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, ceai rece,
înghețată artizanală, înghețate moi, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată cu aromă de
fructe sub formă de acadele, înghețată din
lapte, înghețată cu fructe, înghețată dietetică,
înghețată de iaurt (înghețate), înlocuitor de
înghetață, înghețate pe băț, înghețată sub
formă de sandviș, înghețate cu aromă de
ciocolată, îngheațate cu arome, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, înghețate,
iaurturi înghețate și sorbeturi, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
vegană, înghețate cu ciocolată, înghețate cu
trufe, înghețate tip sorbet cu fructe, înghețate
comestibile de fructe, înghețată pe băț, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, înghețată care
nu e preparată din produse lactate, parfeuri,
prăjituri pe bază de înghețată, produse de
cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, preparate
aromatice pentru înghețate, prăjituri înghețate,
lianți pentru înghețată, prafuri de înghețată
instant, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri din
iaurt înghețate, produse de cofetărie cu gheață,
profiteroluri, sculpturi în gheață comestibile,
șerbeturi, sorbete (înghețate pe bază de apă),
sosuri pentru înghețată, torturi de înghețată,
aperitive pe bază de făină, aperitive (tartine),
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, amestecuri de ovăz care
conțin fructe uscate, baghete umplute, 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, biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți de orez,
biscuiți din orez în formă de granule (arare),
biscuiți din orez (senbei), biscuiți sărați din orez,
biscuiți umpluți cu brânză, blaturi de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, brioșe, bulete de
brânză expandate (snacksuri de porumb), bulete
din orez, chifle cu gem de fasole, chifle fierte
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în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle înăbușite umplute cu pastă de fasole
roșie, chifle umplute, chimichanga, chipsuri de
creveți, chipsuri de porumb, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri de porumb cu
gust de alge, chipsuri din aluat wonton, chipsuri
din cereale, chipsuri integrale de grâu, chipsuri
pe bază de cereale, chipsuri tortilla, cipsuri de
cartofi cu glazură de ciocolată, clătite, chipsuri
taco, clătite americane, clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite din fasole mung (bindaetteok),
clătite kimchi (kimchijeon), covrigei, crusta de
pizza, empanada, galuște chinezești umplute
(gyoza, gătite), găluște de creveți, găluște de
orez, găluște din orez garnisite cu pastă de
fasole dulce (ankoro), găluști chinezești gătite în
abur (shumai, gătite), găluști de orez acoperite
cu pudră de fasole (injeolmi), gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine, jeleu
de hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști umplute),
lasagna, lipii cu pui, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez dulce cu nuci și
jujubă, denumit și măslin dobrogean, (yaksik),
orez preparat învelit în alge marine, paste
făinoase umplute, paella, mâncăruri uscate
prin înghețare în care orezul este ingredientul
principal, pateuri cu cârnați, pătrățele cu
ovăz, pizza, pizza congelată, pizza împăturită
(calzone), pizza fără gluten, pizza proaspătă,
plăcinte, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne, plăcintă cu carne,
plăcinte cu carne de pasăre, pizze negătite,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne
de porc, plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu
legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), prăjituri din mei, prăjituri din
orez cleios (chapsalttock), produse de patiserie,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
din legume și carne, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, quiche (tarte
sărate), ravioli, produse pentru gustări preparate
din pesmet, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
cu ou, rulouri de primăvară, ravioli (preparate),
salate de paste, sandvișuri, tartă de orez, tarte
pe bază de insecte, terci de dovleac (hobak-
juk), turte de mălai fierte într-un înveliș de

frunze, turte din orez învelite în ciocolată,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, sendvișuri
cu carne de curcan, spaghetti și chiftele, tăiței
ramen, tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tortillas, turte de orez sote (topokki),
vafe congelate, wonton, turte din orez, cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie, glazuri
dulci și umpluturi, acadele (dulciuri), batoane
de ciocolată, batoane de lemn dulce (cofetărie),
batoane de nuga cu nuci pecan, batoane dulci cu
susan, batoane dulci, batoane din pastă gumată,
batoane învelite în ciocolată, bezele americane,
batoane de ciocolată cu lapte, baton dulce
(dulciuri), bezele moi (produse de cofetărie),
biluțe de zahăr pentru cofetărie, biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, boabe de fasole glasate cu zahăr (ama-
natto), bomboane bezea, bomboane cu cacao,
bomboane cu ginseng, bomboane de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, bomboane
de ginseng roșu, bomboane de mentă fără
zahăr, bomboane de mestecat, bomboane
gumate pe bază de gelatină, bomboane moi,
bomboane nemedicinale (cofetărie), bomboane
nemedicinale cu miere, bomboane nemedicinale
cu alcool, bomboane preparate din zahăr,
bomboane umplute, cachou (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice, caramel, caramele (bomboane),
caramele fagure, chipsuri de ciocolată, ciocolată
cu cremă cu aromă de mentă, ciocolată cu
lapte, ciocolată sub formă de praline, ciocolată
umplută, ciocolate cu umplutură de bezea,
ciubucuri, cremă de bezea, drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), dulciuri, dulciuri acidulate
(nemedicinale) din caramel, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
de casă, dulciuri de mestecat (nemedicinale)
cu umpluturi lichide de fructe, dulciuri din
spumă de zahăr, dulciuri fără conținut de zahăr,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de nuga, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de bomboane caramel, dulciuri pe
bază de susan, fondante, jeleuri, lemn dulce
(cofetărie), mere glazurate, migdale trase prin
zahăr, pastila (produse de cofetărie), praline,
praline umplute cu lichid, produse de cofetărie
din fructe, șerbeturi (produse de cofetărie),
tabletă de lapte îndulcit, tablete din spumă
de zahăr, zefir (produse de cofetărie), tablete
de ciocolată umplute, baghete, biscuiți aperitiv,
biscuiți dulci sau sărați, chifle, chifle cu gaură
în mijloc (bagels), foi pentru tacos, foi pentru
tortilla, gogoși din mălai, lipie, lomper (lipie pe
bază de cartofi), miniclătite, pâine aromată cu
condimente, pâine coaptă în prealabil, pâine
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crocantă, pâine fără gluten, pâine de secară,
pâine integrală, pâine multicereale, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine nefermentată,
pâine cu fasole roșie dulce, pâine pita, pâine și
chifle, pâine umplută cu fructe, pască evreiască
(matzo), pișcoturi, prăjitură din drojdie de bere,
prăjituri din ovăz pentru consum uman, prăjituri
pentru ceai, snacks-uri crocante, amestecuri
pentru prajituri, baclava, batoane de prăjitură,
bezele, biscuit uscat făcut din făină, apă și sare,
biscuiți, biscuiți conținând ingrediente cu aromă
de ciocolată, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți cu glazură
cu aromă de ciocolată, biscuiți danezi cu unt,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru
consum uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
dulci pentru consum uman, biscuiți înveliți în
ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți pentru
consum uman, preparați din malț, biscuiți pentru
consum uman, preparați din cereale, biscuiți
sub formă de rulouri, biscuiţi umpluţi, brioșe
(muffins), budinci cu lapte, budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, coșulețe din foietaj
pentru umplere cu diverse garnituri, coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-vent),
covrigi glazurați cu ciocolată, cozonac secuiesc
(kurtos kolacs), creme bavareze, creme de zahăr
ars, cremșnituri, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca
bază pentru tarte, foi de plăcintă, fursecuri,
fursecuri cu glazură de ciocolată, fursecuri
cu înveliș cu aromă de ciocolată, gogoși
cu gaură în mijloc, gustări de tip tort de
fructe, înveliș pentru rulouri de primăvară,
madlene, napolitane, napolitane rulou (biscuiți),
pandișpan copt pe aburi (fa gao), paste de
ciocolată, pâtés en croûte, pateuri (patiserie),
pișcoturi (prăjituri), plăcinte cu afine, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu dovleac, plumchecuri,
prăjitură cu migdale, prăjitură de malț, prăjitură
învelită în ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, plăcinte proaspete, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, prăjiturici uscate
(patiserie), pricomigdale (patiserie), produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
migdale, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie proaspete,

produse de patiserie umplute cu fructe, produse
de patiserie vieneză, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), sachima, savarine, tarte,
tarte de mere, tarte dulci sau sărate, tarte
glazurate, torturi vegane, tort cu caramel, turtă
dulce, tarte cu melasă, vafe din ciocolată, turtă
dulce olandeză (taai taai), scoici de patiserie
pentru monaka, tarte cu ou, tarte cu cremă
englezească custard, ciocolată pentru glazuri,
creme pe bază de ciocolată, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
fondante (cofetărie), glazură pentru prăjituri,
glazură pentru produse de cofetărie, marțipan,
marțipan din ciocolată, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, umpluturi pe bază
de cafea, umpluturi pe bază de ciocolată,
pastă de fondant, glazuri dulci, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri
și plăcinte, băuturi aromatizate cu ciocolată,
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată), băuturi gata preparate pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe
bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe
bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau legume,
bomboane cu ciocolată, produse din cacao,
cafea cu ciocolată, cappuccino, ceai, ceaiuri cu
lapte, ceaiuri de fructe, ciocolată, ciocolată caldă
vegană, ciocolată de băut, espresso, cacao
cu lapte, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), mate (ceai),
băuturi din cacao gata preparate, și băuturi
pe bază de cacao, amestecuri pentru glazuri,
deserturi cremă instant, sorbeturi infuzate cu
alcool.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea de informații și asistență
comerciale pentru consumatori, administrarea
afacerilor comerciale, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare în materie de activități
de marketing, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, marketing de produse,
marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de
afaceri, organizare de evenimente, expoziții,
târguri în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, organizare de lansări de produse,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, servicii de expunere comercială de
mărfuri, furnizarea de informaţii şi consiliere
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comercială pentru consumatori, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii. servicii de import
și export, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare online cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie, servicii de
vânzare online cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare online cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare online cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare online cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare online cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare online cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare online cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare online
cu ridicata în legătură cu produse de patiserie,
servicii de vânzare online cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare online cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
online cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare online cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare online cu ridicata
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
online cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare online cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse de
patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul

prin catalog în legătură cu produse de cofetărie,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate in clasa 30 (exceptând transportul lor)
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 sau prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
43. Servicii de bufete cu autoservire, servicii
de cantine, servicii de ceainării, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, decorare de alimente, decorare de torturi,
decorațiuni pentru prăjituri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de înghețată artizanală dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizarea de informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
și furnizare de înghețată artizanală destinată
consumului imediat, servicii de restaurante cu
autoservire, restaurante de delicatese, sculptură
culinară, servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de snack-baruri, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de informare, de consiliere în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), servicii prestate de localuri în care
se servește înghețată, iaurt înghețat, șerbeturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte, biscuiți,
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servicii contractuale de alimentație, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
organizare de banchete, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant washoku, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, aprovizionare
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servicii de catering, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de restaurante pentru turiști, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, servicii de catering hotelier, servicii
de catering în exterior, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru cămine de bătrâni, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre rezidențiale cu asistență medicală, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de catering specializate în tăierea
jambonului la târguri, degustări și evenimente
publice, servicii de fast food la pachet, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
serviciu de catering pentru instituții, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2023 02122
(151) 07/03/2023
(732) HONORIUS ADRIAN PRIGOANA,

STR. LABIRINT, NR. 84, SECTOR
3, BUCURESTI, 030706, ROMANIA

(540)

TEHNOROM

(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:

37. Amenajare teritorială pentru construcții,
consolidarea drumurilor, asfaltare, construcția
de clădiri, construcție de autostrăzi, construcție
de case, construcție de clădiri de apartamente,
construcție de căi ferate, construcție de
instalații publice, construcție de lucrări
publice, construcție de poduri, construcție de
șosele, construcție de tuneluri, construcții,
construcții civile, construcții de infrastructură,
construcții rutiere, servicii de construcții pentru
infrastructură feroviară, demolări de construcții,
lucrări de instalații sanitare, managementul
proiectelor de construcție pe șantier.

───────
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(210) M 2023 02123
(151) 07/03/2023
(732) PROVMEN SALON S.R.L., STR.

BRANDUSELOR, NR.68-70, JUDET
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

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

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

41. Educație, formare, divertisment,
organizarea și desfășurarea de evenimente
culturale și/sau sportive în domeniul coafurii și al
frumuseții.
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii oferite de saloane de bronzare,
servicii de epilare, servicii de cosmetică,
tratament cosmetic, masaj, servicii furnizate
de saloane de coafură și înfrumusețare,
saloane de tatuaj, servicii de consultanță
cu privire la îngrijirea pielii., furnizare de
informa ții în materie de frumusețe, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice pe
corp, aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii oferite de saloane de coafură, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de

informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de instalații de solariu,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, manichiură,
ondularea părului, refacerea părului, saloane
de îngrijire a pielii, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de artă corporală, servicii de
bărbierie, servicii de bronzare cu aerograf pentru
corpul uman, servicii de bronzare cu aerograf,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de bronzat prin pulverizare,
servicii de coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor pentru
copii, servicii de coafor pentru bărbați, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță privind machiajul,
oferite online sau față în față, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de epilare a sprâncenelor
cu ață, servicii de epilare cu laser, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de furnizare de instalații de saune, servicii
de împletire a părului, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor, servicii
de întindere a pielii cu laser, servicii de îndreptat
părul, servicii de îndepărtare permanentă și
reducere a părului, servicii de epilare corporală
cu ceară pentru persoane, servicii de întors
genele, servicii de liposucție, servicii de machiaj,
servicii de machiaj cosmetic, servicii de machiaj
permanent, servicii de machiaj profesional,
servicii de manichiură, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de micro pigmentare,
servicii de ondulare a părului, servicii de
pedichiură, servicii de permanent pentru întors
genele, servicii de permanent pentru păr, servicii
de salon de bronzare prin pulverizare, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
de saună, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și

PROVMEN
MALE IMAGE
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păr, servicii de tratamente cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de tratamente de
înfrumusețare, în special pentru gene, servicii
de tratamente de slăbire, servicii de tratare a
celulitei, servicii de vopsire a genelor, servicii
de vopsire a sprâncenelor, servicii de vopsit
gene, servicii de vopsit sprâncenele, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea picioarelor, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru vopsirea părului,
servicii personale de epilare, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, spălarea părului
cu șampon, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cu laser
pentru creșterea părului, tratament pentru păr,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr.

───────

(210) M 2023 02124
(151) 07/03/2023
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

DH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.25;
29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(Pantone Black 6C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2023 02125
(151) 07/03/2023
(732) DRAGOS-STEFAN PETROIU,

STR. ALEXANDRU DAVILA, NR.
5, BL.CD1, SC.2, ET.1, AP.26,
JUDET GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

DRAPE

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte si parti
ale acesteia, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, curele (accesorii
vestimentare), curele din piele (îmbrăcăminte).
35. : servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele
(accesorii vestimentare), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele din piele
(îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2023 02126
(151) 07/03/2023
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, SECTOR 3,
030834, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 03.05.24; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 7C), galben (Pantone Yellow 8C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2023 02127
(151) 07/03/2023
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 03.05.24

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2023 02129
(151) 07/03/2023
(732) FIYJ SRL, STR. CONSTANTIN

MOISE, NR.5D, BL:1, SC:3, ET:6 ,
AP:366, SECT 6, BUCURESTI,
030603, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(540)

FINANȚESCU

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

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
Aramiu

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

4. Energie electrică din energie solară, energie
electrică din energie eoliană.
35. Servicii de consultanță în afaceri,
consultanță privind managementul comercial,
consultanță privind achizițiile comerciale,
consultanță în afaceri, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță în domeniul
afacerilor privind finanțarea dezvoltării, servicii
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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.
36. Consultanță de credit, consultanță privind
finanțele, consultanță privind finanțarea
proiectelor energetice, servicii de consiliere
privind finanțarea întreprinderilor, consultanță
privind investițiile.
39. Distribuția de energie, distribuire de energie
reciclabila.
40. Producerea energiei.
42. Consultanță tehnologică.

───────

(210) M 2023 02130
(151) 07/03/2023
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

DH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2023 02131
(151) 07/03/2023
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2023 02132
(151) 07/03/2023
(732) POZITIV RA SRL, STR. DR.

PETRE HERESCU, NR.26,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Throwback Coffee and Stories
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Băuturi din cafea.

───────
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(210) M 2023 02133
(151) 07/03/2023
(732) DICOR HOLDING DEVELOPMENT

SRL, SAT BRANISTEA, STR
GALATI, NR 95, CLADIREA
C1, CAMERA 6, COMUNA
BRANISTEA, GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR 11 IUNIE, NR 51,
SCARA A, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-A15,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dicor Holding

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
35. Dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii pentru dezvoltarea strategiei
de afaceri, consultanță pentru dezvoltarea
imaginii corporative, administrare de programe
de fidelizare a clienților, administrarea vânzărilor,
administrare de afaceri, managementul și
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
previziuni economice, compilare de baze de
date computerizate, compilarea informațiilor
în baze de date informatice, servicii de
analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, pregătire și compilare de rapoarte
și informații de afaceri și comerciale, servicii
de procesare a datelor on-line, verificare de

date computerizate, servicii de recuperare de
date, analiza comercială a pieței, servicii de
secretariat și de birou, servicii de prelucrare de
date (lucrări de birou), managementul resurselor
de personal, servicii de analiză în managementul
afacerilor, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în gestiune de personal, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, gestionare de fișiere
informatice, managementul resurselor umane,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, organizare și coordonare
de expoziții comerciale, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
servicii de consultanță și consiliere referitoare
la administrarea personalului, servicii de
informare privind afacerile, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
conducerea afacerilor (asistență în -), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, recrutare de personal.
36. Servicii de investiții, consultanță privind
investițiile, gestiunea investițiilor, investiții
financiare, administrare de investiții, consiliere
în investiții, brokeraj în domeniul investițiilor,
servicii de gestionare a portofoliilor de
investiții, dezvoltare de portofolii de investiții,
servicii financiare referitoare la gestionarea
patrimoniului, gestionarea acțiunilor, servicii
administrative privind investițiile, previziuni
financiare, investirea fondurilor, gestiunea
fondurilor, administrarea fondurilor, gestiunea
fondurilor de investiții, managementul riscului
financiar, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, pregătirea rapoartelor și
analizelor financiare, servicii de informare
financiară, servicii monetare, management
financiar, servicii de consultanță referitoare la
administrarea banilor, servicii de asigurare,
curtaj, servicii de consiliere financiară privind
managementul activelor, administrare de bunuri
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/03/2023

(210) M 2023 02134
(151) 07/03/2023
(732) AGRICONNECT SRL, CALEA

CALARASILOR, NR.165,
TRONSON 3, PARTER, BL.38,
AP. 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
AGRICONNECT

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

───────

(210) M 2023 02135
(151) 07/03/2023
(732) FIYJ SRL, STR. CONSTANTIN

MOISE 5D, BL.1, SC.3, ET.6,
AP.366, SECTOR 6, BUCURESTI,
030603, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SCARA A, ET. 1, AP. 5,
COMPLEX VIVANDO, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
4. Energie electrică din energie solară, energie
electrică din energie eoliană.
35. Servicii de consultanță în afaceri,
consultanță privind managementul comercial,
consultanță privind achizițiile comerciale,
consultanță în afaceri, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță în domeniul
afacerilor privind finanțarea dezvoltării, 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

35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de lobby comercial, compilarea de informaţii
 în baze de date computerizate, studii de
marketing,  negocierea  şi  încheierea  de 
tranzacţii  comerciale pentru terti; servicii de 
vânzare cu  ridicata  pentru  îngrăsăminte, 
biostimulatori,  adjuvanţi,  pesticide,  acaricide, 
biocide, fungicide, insecticide si erbicide.
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potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare.
36. Consultanță privind finanțarea proiectelor
energetice, servicii de consiliere privind
finanțarea întreprinderilor, consultanță privind
investițiile, consultanță de credit, consultanță
privind finanțele.
39. Distribuția de energie, distribuire de energie
reciclabila.
40. Producerea energiei.
42. Consultanță tehnologică

───────

(210) M 2023 02136
(151) 07/03/2023
(732) PPG ROMANIA S.A., STR.

CATANOAIA NR. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STRADA GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Danke ! PREMIUM LINE MAXX

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06;
20.01.09

(591) Culori revendicate:alb, rosu , negru,
galben, mov, roz, albastru, verde

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

2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă, benzi anti-corozive, preparate anti-mătuire

pentru metale, badigeon, balsam de canada,
preparate de legare pentru vopsele/aglutinanţi
pentru vopsele, fixatori pentru acuarele, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe
de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, mordanți, mordanţi pentru articolele
din piele, mordanţi pentru lemn, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului/strat de acoperire pentru şasiul
vehiculului.

───────

(210) M 2023 02138
(151) 07/03/2023
(732) ASTRADE INVEST SRL,

STRADA ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ
35, BLOC M1, TRONSON 1,
CAM 1, ET.9, AP.193, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900402, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ASTRAGY

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
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procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.

───────

(210) M 2023 02139
(151) 07/03/2023
(732) VLAD-DANIEL ŞAPTEFRAŢI-

BURBURE, BLD.BUCURESTI,
BL.6/300, SC.A, ET.4, AP.14,
GIURGIU, GIURGIU, 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)

CARELIVEMED clinică
medicală Dr.Saptefrati Vlad

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

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

───────
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(210) M 2023 02140
(151) 07/03/2023
(732) MOV INVEST 2002 S.R.L., SOS.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 55,
SAT DOMNESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA DOMNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AROMA COFETARIE
- PATISERIE

LABORATOR PROPRIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 08.01.07

(591) Culori revendicate:maro, crem, roșu,
verde, albastru, portocaliu, alb

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

30. Produse de cofetărie și patiserie artizanale,
prăjituri și torturi cu creme fierte, moussuri
ciocolată, creme fructe pentru prajituri, blaturi
insiropate, cozonac, plăcinte, foietaj, brioșe.
35. Servicii furnizate de un magazin online.
43. Servicii de cofetărie și patiserie artizanală,
servicii oferite de un laborator de cofetărie -
patiserie.

───────

(210) M 2023 02141
(151) 07/03/2023
(732) DRAGOS BOGDAN IUGA, STR.

BADEA CARTAN NR. 57, SECTOR
2, BUCURESTI, 020662, ROMANIA

(540)

AB lampp : ANTI
BOOGEYMAN lamp & AR app

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2023 02143
(151) 07/03/2023
(732) B D COMPLEX STOMATOLOGIC

SRL, STR. PETOFI SANDOR, NR.
21, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

OFFIDENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii stomatologice, servicii oferite de
clinici dentare, stomatologie estetica, cabinet
stomatologic, consultații stomatologice, servicii
de igienă dentară, chirurgie, servicii de chirurgie
de implanturi dentare, servicii de ortodonţie,
anestezie dentara, servicii de ajustare a
protezelor dentare, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de tratament de
canale radiculare dentare, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de asistenţă medicală
şi stomatologică, respectiv: medicină dentară,
tratamente stomatologie generală, endodonţie,
protetică dentară, implantologie, chirurgie dento-
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alveolară, ortodonţie şi ortopedie dento-
facială, parodontologie, radiologie dentară,
radiodiagnostic dentară.

───────

(210) M 2023 02144
(151) 07/03/2023
(732) DRAGHICI LAURA - SILVIA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
SOS. GIURGIULUI NR. 58,
JUDEȚ TELEORMAN, VIDELE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

DOLCESara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

20. Inele pentru perdele, jaluzele de interior
și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, șine pentru perdele, inele pentru
perdele, perdele de bambus, vergele metalice
de perdele, vergele nemetalice de perdele,
cârlige confecționate din plastic (perdele),
cârlige confecționate din lemn (perdele), șine
de susținere pentru perdele, accesorii pentru
prinderea perdelelor, perne decorative, cutii
pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic).
24. Perdele dantelate, mochetă (draperii),
perdele plisate, draperii (perdele groase),
perdele pentru ușă, perdele din plasă, căptușeli
pentru perdele, perdele și draperii confecționate,
perdele și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, fețe decorative pentru perne, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), huse
pentru perne, lenjerii de pat, fete de masa,

cuverturi pentru canapea, cuverturi de masă,
cuverturi, cuverturi de pat, prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
incaltaminte, trusouri (articole de îmbrăcăminte).
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu următoarele
produse: inele pentru perdeleț jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și/jaluzele
de interior, șine pentru perdele, inele pentru
perdele, perdele de bambus, vergele metalice
de perdele, vergele nemetalice de perdele,
cârlige confecționate din plastic (perdele),
cârlige confecționate din lemn (perdele), șine
de susținere pentru perdele, accesorii pentru
prinderea perdelelor, perne decorative, cutii
pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), perdele dantelate, mochetă (perdele),
perdele plisate, draperii (perdele groase),
perdele pentru ușă, perdele din plasă, căptușeli
pentru perdele, perdele și draperii confecționate,
perdele și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, fețe decorative pentru perne, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), huse
pentru perne, lenjerii de pat, fete de masa,
cuverturi pentru canapea, cuverturi de masă,
cuverturi, cuverturi de pat, prosoape, articole de
îmbrăcăminte, articole de incaltaminte, trusouri
(articole de îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2023 02146
(151) 07/03/2023
(732) HERBAGETICA SRL, STRADA

OLTULUI, NR. 2, BIROUL 8, ETAJ
1, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA Shilajit MUMIO

Extract garantat Acid Fulvic

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 24.09.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2023 02147
(151) 07/03/2023
(732) ANDREEA BIANCA BRATU, STR.

GEORGE ENESCU, 36-42, BL. 6B,
SC. 2, AP. 45, ET. 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010308, ROMANIA

(540)
Învăț inteligent

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate.
41. Organizarea de cursuri de formare,
organizarea de cursuri de dezvoltare personală,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
cursuri de formare, publicare de texte, altele
decât cele publicitare.
45. Servicii de rețele de socializare on-line.

───────

(210) M 2023 02148
(151) 07/03/2023
(732) RADU-MARIAN SOARE, STR.

TARGU NEAMT NR. 19B,
BL. TS31, SC. 1, AP. 32, ET.
5, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
IMGTECA

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

41. Raportare fotografică, fotografie, servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
producere de podcasturi, altele decât cele în
scop publicitar, desfășurarea de evenimente
de divertisment, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de studiouri de
film, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente.

───────
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(210) M 2023 02149
(151) 07/03/2023
(732) SC TEAM ANDAVA SRL, BD.

CONSTRUCTIE 106 BIS, C28,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

ANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Șervețele parfumate, șervețele impregnate
pentru uz cosmetic, șervețele de hârtie
impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele pentru șters ochelarii
impregnate cu detergent, produse de toaletă.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.,
șervețele impregnate cu produse pentru
respingerea insectelor, șervețele impregnate
cu medicamente, alcool medicinal, preparate
de dezinfectare pentru utilizarea în spitale,
șervețele antibacteriene, șervețele impregnate
cu dezinfectante pentru igienă, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene.
9. Mănuși de plastic de unică folosință pentru
laborator, mănuși de latex de unică folosință
pentru laborator, mănuși de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor.
10. Mănuși de uz chirurgical, mănuși medicale
din latex, mănuși de uz spitalicesc, mănuși
folosite la examinarea medicală.
16. Carton, batiste de hârtie, filtre de cafea
din hârtie, hârtie absorbantă, hârtie aspră
(pentru toaletă), hârtie de bucătărie, hârtie
igienică, prosoape de hârtie, prosoape din hârtie,
șervețele de hârtie.

21. Mănuși de menaj.
───────

(210) M 2023 02151
(151) 07/03/2023
(732) WOOD LINE CUTTING SRL, P-ŢA

14 IULIE NR. 11, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400325, CLUJ,
ROMANIA

(540)
WOOD LINE CUTTING

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2023 02152
(151) 07/03/2023
(732) WHITELINE AESTHETIC SRL,

ALEEA PADIN, NR. 21, 23, 25, SC.
I, ET. IV, AP. 10, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

r. DENTAL LAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, protetică și implanturi artificiale,
proteze medicale, proteze dentare, proteze
pentru tratamente medicale, proteze pentru
tratament chirugical, proteze stomatologice,
aparate și instrumente stomatologice, aparate
și instrumente medicale, instrumente medicale,
instrumente medicale care intră în contact
temporar cu corpul uman, instrumente medicale
care sunt introduse în interiorul corpului
uman, membre artificiale, ochi și dinți,
dispozitive stomatologice, estetică dentară,
aparate ortodontice, dinți, dinți artificiali, părți
artificiale pentru dinți, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, implanturi de proteze,
implanturi (proteze) folosite în chirurgia facială.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
realizare proteze dentare, realizare dispozitive
dentare, realizare instrumente dentare, implant
dentar, fixare proteze dentare, montare proteze
dentare, servicii stomatologice, servicii dentare,
servicii ortodontice, servicii de ajustare a
protezelor dentare, servicii de asistență medicală
pentru oameni, consultanță profesională în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, controale
medicale, furnizare de informatii referitoare la
sanatate, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
realizare proteze dentare, servicii realizare
dispozitive stomatologice, servicii realizare
implanturi dentare, servicii modificare implanturi
dentare, servicii realizare dispozitive medicale,
reparație proteze dentare, stomatologie.

───────

(210) M 2023 02153
(151) 07/03/2023
(732) MARAX SHOP LINE S.R.L., STR.

NERVA TRAIAN, NR. 27-33, SC.
B, ET. 10, AP. 211, SECTOR 3,
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)

Moda Stil MS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

25. Articole de încălţăminte, ghete, cizme,
cizme pentru sporturi, pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cizme din dantelă, sandale, pantofi,
bocanci de schi, papuci, ghetre / şoşoni,
pantofi de sport, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
bebeluși, încălțăminte pentru bărbați, articole de
încălțăminte pentru plajă.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, strângerea la un loc în avantajul terţilor a
articolelor de încălțăminte, din producţie proprie
şi a unor terţi, (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
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piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, servicii de agentii de import-export.

───────

(210) M 2023 02154
(151) 07/03/2023
(732) ANANDA CLINIC SRL, STRADA

ŞOS. CIOFLICENI NR. 19,
JUDETUL ILFOV, SAT CIOFLICENI,
COMUNA SNAGOV, ILFOV,
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)

ANANDA CLINIC
HOLISTIC CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii de
educare pentru profilaxie, organizare de cursuri,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
ateliere organizate în scopuri educative.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
terapie, servicii de centre de sănătate, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
chiropractică, masaj, servicii de sănătate prin
apă (spa), fizioterapie / terapie fizică, servicii
de saună, servicii de băi turceşti, meditatie
(terapie), servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, consultanță în domeniul

nutriției și al dietelor, psihoterapie holistică,
servicii de psihoterapie, servicii de drenaj
limfatic, terapie ayurvedică, servicii de terapie
luminoasă, terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive, terapie cu acupresură,
servicii de manipulare osteo-articulară, terapii
auditiv-verbale, terapii vibrationale, servicii de
terapie prin artă.

───────

(210) M 2023 02155
(151) 07/03/2023
(732) BIO BUBBLE WASH & CLEANING

SRL, STR. CLUJULUI, BL. 73, ET.
1, AP. 3, JUDETUL ARAD, MUN.
ARAD, ARAD, 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)

Bubble Wash

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.01

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

clase:
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37. Curățarea articolelor de imbracaminte si
încălțăminte, curățare de materiale textile,
servicii de curățare uscată a hainelor, spalare,
presare, curățare de materiale textile, spălătorie
de rufe, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățare
chimică, curățare covoare și carpete, călcarea
țesăturilor, netezirea cu abur a îmbrăcămintei,
deodorante pentru covoare si draperii, uscarea
articolelor de îmbrăcăminte, spălătorii cu
autoservire.

───────

(210) M 2023 02156
(151) 07/03/2023
(732) WHITELINE AESTHETIC SRL,

ALEEA PADIN, NR. 21, 23, 25, SC.
I, ET. IV, AP. 10, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

restore DENTAL LAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, protetică și implanturi artificiale,
proteze medicale, proteze dentare, proteze
pentru tratamente medicale, proteze pentru
tratament chirugical, proteze stomatologice,
aparate și instrumente stomatologice, aparate

și instrumente medicale, instrumente medicale,
instrumente medicale care intră în contact
temporar cu corpul uman, instrumente medicale
care sunt introduse în interiorul corpului
uman, membre artificiale, ochi și dinți,
dispozitive stomatologice, estetică dentară,
aparate ortodontice, dinți, dinți artificiali, părți
artificiale pentru dinți, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, implanturi de proteze,
implanturi (proteze) folosite în chirurgia facială.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
realizare proteze dentare, realizare dispozitive
dentare, realizare instrumente dentare, implant
dentar, fixare proteze dentare, montare
proteze dentare, reparație proteze dentare,
servicii stomatologice, servicii dentare, servicii
ortodontice, servicii de ajustare a protezelor
dentare, servicii de asistență medicală pentru
oameni, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale și de sănătate, stomatologie, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
realizare proteze dentare, servicii realizare
dispozitive stomatologice, servicii realizare
implanturi dentare, servicii modificare implanturi
dentare, servicii realizare dispozitive medicale,
furnizare de informații referitoare la sănătate.

───────

(210) M 2023 02157
(151) 07/03/2023
(732) RODICA JOREA, STR. PICTOR

DUMITRU DACIAN NR. 22,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

WEBOLD.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii promoționale de publicitate,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
promovare și publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, publicitate prin bannere,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
online, publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în legătură cu reclame, publicitate și marketing,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii privind
planificarea afacerilor, servicii de strategie în
afaceri, servicii de externalizare sub formă de
intermediere de contracte de servicii pentru terți,
negociere de contracte de publicitate, furnizare
de asistență în managementul afacerilor.

───────

(210) M 2023 02158
(151) 07/03/2023
(732) CLAUDIU EDUARD BRAILEANU,

STR. RUBINELOR, NR. 10,
BLOC RUBINELOR, SC. A, AP. 9,
JUDETUL BRAILA, BRAILA, 81010,
BRĂILA, ROMANIA

(540)
Academia Bunicilor

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

41. Educație, divertisment și sport.
───────

(210) M 2023 02159
(151) 07/03/2023
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII
IZOTOPICE ȘI MOLECULARE,
STR. DONAT, 67-103, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400293,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#973331), galben (HEX #FAF2C0)

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

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

───────
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(210) M 2023 02160
(151) 07/03/2023
(732) ECHIPA DE TÂMPLĂRIE S.R.L.,

STR. PIATA VICTORIEI, NR. 11,
JUDETUL VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, 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)

ECHIPA DE TAMPLARIE
FERESTRE USI RULOURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.03.02; 01.01.05

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

clase:
6. Ferestre din aluminiu, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie
pentru ferestre, role de ferestre, accesorii
metalice pentru ferestre, zăvoare (metalice)
pentru ferestre, rulouri metalice pentru ferestre,
glafuri metalice pentru ferestre, tocuri metalice
pentru ferestre, ferestre batante din metal,
balamale din metal pentru ferestre, mânere de
ferestre, din metal, garnituri metalice pentru
etanșare ferestre, ferestre de acoperiș din
metal, cremone din metal pentru ferestre, rame
de ferestre de metal, șine din metal pentru
ferestre, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, balamale de metal de uși și
ferestre, încuietori metalice pentru tocuri de
ferestre, mânere metalice pentru ferestre cu
cadru mobil, elemente de prindere a ferestrelor
din metal, zăvoare din metal pentru cadre
mobile de ferestre, ansambluri de ferestre
cu fante de ventilație (metalice), dispozitive

pentru deschiderea, închiderea și suspendarea
ferestrelor tip ghilotină.
19. Ferestre din pvc, ferestre nemetalice,
profiluri pentru ferestre, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, tocuri de ferestre
(nemetalice), sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, rame din material plastic pentru
ferestre, ferestre pentru acoperiș realizate din
materiale plastice, ansambluri de ferestre cu
fante de ventilație (nemetalice), uși glisante, nu
din metal, elemente de fațadă din materiale
nemetalice, elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, uși de garaj nemetalice, uși
(nemetalice) pentru garaje, rulouri exterioare din
plastic, uși nemetalice, uși pliante nemetalice,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,
nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, geamuri
(sticlă pentru -) pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile de
vehicule), sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, panouri din
sticlă pentru ferestre.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerț, 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 agenții 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
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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, regruparea
în avantajul terţilor a ferestre din aluminiu,
cercevele pentru ferestre din aluminiu, uși,
porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, feronerie pentru ferestre, role de ferestre,
accesorii metalice pentru ferestre, zăvoare
(metalice) pentru ferestre, rulouri metalice pentru
ferestre, glafuri metalice pentru ferestre, tocuri
metalice pentru ferestre, ferestre batante din
metal, balamale din metal pentru ferestre,
mânere de ferestre, din metal, garnituri metalice
pentru etanșare ferestre, ferestre de acoperiș
din metal, cercevele pentru ferestre din aluminiu,
cremone din metal pentru ferestre, rame de
ferestre de metal, șine din metal pentru
ferestre, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, balamale de uși și ferestre
(metal -), încuietori metalice pentru tocuri de
ferestre, mânere metalice pentru ferestre cu
cadru mobil, elemente de prindere a ferestrelor
din metal, zăvoare din metal pentru cadre
mobile de ferestre, ansambluri de ferestre
cu fante de ventilație (metalice), dispozitive
pentru deschiderea, închiderea și suspendarea
ferestrelor tip ghilotină, ferestre din pvc, ferestre
nemetalice, profiluri pentru ferestre, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, tocuri
de ferestre (nemetalice), sticlă arhitecturală
(ferestre) pentru construcții, rame din material
plastic pentru ferestre, ferestre pentru acoperiș
realizate din materiale plastice, ansambluri de
ferestre cu fante de ventilație (nemetalice), uși
glisante, nu din metal, elemente de fațadă
din materiale nemetalice, elemente de fațadă
nemetalice pentru construcții, uși de garaj
nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,
nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu

din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, geamuri
(sticlă pentru -) pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile de
vehicule), sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, panouri din
sticlă pentru ferestre 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 ferestre din aluminiu, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, feronerie pentru ferestre, role
de ferestre, accesorii metalice pentru ferestre,
zăvoare (metalice) pentru ferestre, rulouri
metalice pentru ferestre, glafuri metalice pentru
ferestre, tocuri metalice pentru ferestre, ferestre
batante din metal, balamale din metal pentru
ferestre, mânere de ferestre, din metal, garnituri
metalice pentru etanșare ferestre, ferestre de
acoperiș din metal, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, cremone din metal pentru ferestre,
rame de ferestre de metal, șine din metal pentru
ferestre, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, balamale de uși și ferestre
(metal -), încuietori metalice pentru tocuri de
ferestre, mânere metalice pentru ferestre cu
cadru mobil, elemente de prindere a ferestrelor
din metal, zăvoare din metal pentru cadre
mobile de ferestre, ansambluri de ferestre
cu fante de ventilație (metalice), dispozitive
pentru deschiderea, închiderea și suspendarea
ferestrelor tip ghilotină, ferestre din pvc, ferestre
nemetalice, profiluri pentru ferestre, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, tocuri
de ferestre (nemetalice), sticlă arhitecturală
(ferestre) pentru construcții, rame din material
plastic pentru ferestre, ferestre pentru acoperiș
realizate din materiale plastice, ansambluri de
ferestre cu fante de ventilație (nemetalice), uși
glisante, nu din metal, elemente de fațadă
din materiale nemetalice, elemente de fațadă
nemetalice pentru construcții, uși de garaj
nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
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din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,
nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, geamuri
(sticlă pentru -) pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile de
vehicule), sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, panouri
din sticlă pentru ferestre, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
ferestre din aluminiu, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, feronerie pentru ferestre,
role de ferestre, accesorii metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
rulouri metalice pentru ferestre, glafuri metalice
pentru ferestre, tocuri metalice pentru ferestre,
ferestre batante din metal, balamale din metal
pentru ferestre, mânere de ferestre, din metal,
garnituri metalice pentru etanșare ferestre,
ferestre de acoperiș din metal, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, cremone din metal pentru
ferestre, rame de ferestre de metal, șine din
metal pentru ferestre, plase metalice împotriva
insectelor, pentru ferestre, balamale de uși și
ferestre (metal -), încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, mânere metalice pentru
ferestre cu cadru mobil, elemente de prindere
a ferestrelor din metal, zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, ansambluri
de ferestre cu fante de ventilație (metalice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, ferestre
din pvc, ferestre nemetalice, profiluri pentru
ferestre, cadre (nemetalice) pentru ferestre,
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, tocuri de ferestre (nemetalice), sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilație
(nemetalice), uși glisante, nu din metal, elemente
de fațadă din materiale nemetalice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții, uși de
garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,

nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, sticlă
pentru geamuri pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă colorată pentru ferestre,
sticlă arhitecturală (ferestre) pentru construcții,
sticlă sub formă de foi folosită la ferestre,
panouri din sticlă pentru ferestre, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la ferestre din aluminiu, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, feronerie pentru ferestre,
role de ferestre, accesorii metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
rulouri metalice pentru ferestre, glafuri metalice
pentru ferestre, tocuri metalice pentru ferestre,
ferestre batante din metal, balamale din metal
pentru ferestre, mânere de ferestre, din metal,
garnituri metalice pentru etanșare ferestre,
ferestre de acoperiș din metal, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, cremone din metal pentru
ferestre, rame de ferestre de metal, șine din
metal pentru ferestre, plase metalice împotriva
insectelor, pentru ferestre, balamale de metal
de uși și ferestre, încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, mânere metalice pentru
ferestre cu cadru mobil, elemente de prindere
a ferestrelor din metal, zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, ansambluri
de ferestre cu fante de ventilație (metalice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, ferestre
din pvc, ferestre nemetalice, profiluri pentru
ferestre, cadre (nemetalice) pentru ferestre,
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, tocuri de ferestre (nemetalice), sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilație
(nemetalice), uși glisante, nu din metal, elemente
de fațadă din materiale nemetalice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții, uși de
garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,
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nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, geamuri
(sticlă pentru -) pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile de
vehicule), sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, panouri
din sticlă pentru ferestre, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
ferestre din aluminiu, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, feronerie pentru ferestre,
role de ferestre, accesorii metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
rulouri metalice pentru ferestre, glafuri metalice
pentru ferestre, tocuri metalice pentru ferestre,
ferestre batante din metal, balamale din metal
pentru ferestre, mânere de ferestre, din metal,
garnituri metalice pentru etanșare ferestre,
ferestre de acoperiș din metal, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, cremone din metal pentru
ferestre, rame de ferestre de metal, șine din
metal pentru ferestre, plase metalice împotriva
insectelor, pentru ferestre, balamale de uși și
ferestre (metal -), încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, mânere metalice pentru
ferestre cu cadru mobil, elemente de prindere
a ferestrelor din metal, zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, ansambluri
de ferestre cu fante de ventilație (metalice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, ferestre
din pvc, ferestre nemetalice, profiluri pentru
ferestre, cadre (nemetalice) pentru ferestre,
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, tocuri de ferestre (nemetalice), sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilație
(nemetalice), uși glisante, nu din metal, elemente
de fațadă din materiale nemetalice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții, uși de
garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,

nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor,
nu din metal, plase de insecte (nemetalice)
pentru ferestre, plase de insecte (nemetalice)
pentru uși, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, geamuri pentru ferestre,
geamuri (sticlă pentru -) pentru construcții,
sticlă pentru geamuri (cu excepția sticlei pentru
geamurile de vehicule), sticlă colorată pentru
ferestre, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, panouri din sticlă pentru ferestre,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
ferestre din aluminiu, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, feronerie pentru ferestre,
role de ferestre, accesorii metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
rulouri metalice pentru ferestre, glafuri metalice
pentru ferestre, tocuri metalice pentru ferestre,
ferestre batante din metal, balamale din metal
pentru ferestre, mânere de ferestre, din metal,
garnituri metalice pentru etanșare ferestre,
ferestre de acoperiș din metal, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, cremone din metal pentru
ferestre, rame de ferestre de metal, șine din
metal pentru ferestre, plase metalice împotriva
insectelor, pentru ferestre, balamale de uși și
ferestre (metal -), încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, mânere metalice pentru
ferestre cu cadru mobil, elemente de prindere
a ferestrelor din metal, zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, ansambluri
de ferestre cu fante de ventilație (metalice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, ferestre
din pvc, ferestre nemetalice, profiluri pentru
ferestre, cadre (nemetalice) pentru ferestre,
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, tocuri de ferestre (nemetalice), sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilație
(nemetalice), uși glisante, nu din metal, elemente
de fațadă din materiale nemetalice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții, uși de
garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri
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din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,
nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, geamuri
(sticlă pentru -) pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile de
vehicule), sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, panouri
din sticlă pentru ferestre, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
ferestre din aluminiu, cercevele pentru ferestre
din aluminiu, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, feronerie pentru ferestre,
role de ferestre, accesorii metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
rulouri metalice pentru ferestre, glafuri metalice
pentru ferestre, tocuri metalice pentru ferestre,
ferestre batante din metal, balamale din metal
pentru ferestre, mânere de ferestre, din metal,
garnituri metalice pentru etanșare ferestre,
ferestre de acoperiș din metal, cercevele pentru
ferestre din aluminiu, cremone din metal pentru
ferestre, rame de ferestre de metal, șine din
metal pentru ferestre, plase metalice împotriva
insectelor, pentru ferestre, balamale de metal
de uși și ferestre, încuietori metalice pentru
tocuri de ferestre, mânere metalice pentru
ferestre cu cadru mobil, elemente de prindere
a ferestrelor din metal, zăvoare din metal
pentru cadre mobile de ferestre, ansambluri
de ferestre cu fante de ventilație (metalice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, ferestre
din pvc, ferestre nemetalice, profiluri pentru
ferestre, cadre (nemetalice) pentru ferestre,
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, tocuri de ferestre (nemetalice), sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, rame
din material plastic pentru ferestre, ferestre
pentru acoperiș realizate din materiale plastice,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilație
(nemetalice), uși glisante, nu din metal, elemente
de fațadă din materiale nemetalice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții, uși de
garaj nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje,
rulouri exterioare din plastic, uși nemetalice, uși
pliante nemetalice, uși glisante, nu din metal,
uși exterioare, nu din metal, uși interioare,
nu din metal, construcții nemetalice, pervazuri

din materiale nemetalice, pervazuri de ferestre,
nemetalice, produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, jaluzele nemetalice,
jaluzele rulante pentru utilizare exterioară (nu
din metal sau textile), jaluzele confecționate din
materiale nemetalice, jaluzele rulante din lemn
pentru uz exterior, plase împotriva insectelor, nu
din metal, plase de insecte (nemetalice) pentru
ferestre, plase de insecte (nemetalice) pentru
uși, materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, geamuri pentru ferestre, sticlă
pentru geamuri pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile de
vehicule), sticlă colorată pentru ferestre, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
sub formă de foi folosită la ferestre, panouri din
sticlă pentru ferestre.
37. Instalare de ferestre, instalare de uși și
ferestre, înlocuirea ferestrelor, termoizolare de
ferestre, înlocuirea de rame pentru ferestre,
instalare de geamuri, servicii de montare de
sticlă de geamuri pentru clădiri, servicii de
construcții, servicii de instalare și de reparații,
servicii de tâmplărie (reparații).

───────

(210) M 2023 02162
(151) 07/03/2023
(732) SIPSTATUS COMMUNICATIONS

SRL, STR. ZARII, NR. 9, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050461, ROMANIA

(540)
CABANA BABELE

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
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indivizilor, servicii funerare, supraveghere de
copii la domiciliu.

───────

(210) M 2023 02164
(151) 07/03/2023
(732) SENSIMARK CONSULT SRL,

SOS. ALEXANDRIEI, NR. 88, BL.
PC 10, SC. A, AP. 37, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051538, ROMANIA

(540)
magazintrabucuri

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

34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri, tutun și
produse de tutun (inclusiv înlocuitori).

───────

(210) M 2023 02165
(151) 07/03/2023
(732) S.C. ALIDOR S.R.L., STR.

PARCULUI, NR. 5, JUD. CLUJ,
GHERLA, 405300, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Alidor, ferestre si usu de viitor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre.

───────

(210) M 2023 02167
(151) 07/03/2023
(732) FICHI FURNITURE SRL, STR.

MIRON COSTIN, NR.7, BLOC
7, SCARA E, ETAJ 1, AP. 88,
JUDEȚ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FICHI

(531) Clasificare Viena:
03.05.05; 27.05.01; 20.01.03; 26.11.01

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

20. Cuști și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, mobilier, mobilier integrat, birouri
(mobilier), oglinzi (mobilier), mese (mobilier),
mobilier încastrat, mobilier combinat, mobilier
transformabil, scaune înalte (mobilier), elemente
de mobilier, mobilier de grădină, mobilier de
exterior, mobilier de expunere, mobilier din lemn,
mobilier de interior, birouri modulare (mobilier),
fotolii rabatabile (mobilier), unități de mobilier,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru depozitare,
dulapuri metalice (mobilier), dulapuri ca mobilier,
mobilier din stuf, mobilier din ratan, mobilier
metalic și mobilier pentru camping, mobilier
din sticlă, mobilier de baie, mobilier pentru
magazine, mobilier pentru dormitor, taburete
mobile (mobilier), mobilier pentru copii, mobilier
pentru bebeluși, piese de mobilier, mobilier
pentru expunerea produselor, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), mobilier încastrat pentru
bucătărie, module pentru depozitare (mobilier),
mobilier de uz casnic, uși glisante pentru
mobilier, panouri despărțitoare mobile (mobilier),
mobilier rabatabil pentru șezut, scuturi pentru
șemineu (mobilier), grilaje pentru șemineuri
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(mobilier), sertare (piese de mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, piese de mobilier
nemetalice, mobilier încastrat pentru dormitor,
mese de toaletă (mobilier), rafturi de depozitare
(mobilier), rechizite de birou (mobilier), mese
pentru desen (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier de uz industrial, materiale profilate
pentru mobilier, rafturi din lemn (mobilier),
bare pentru rafturi (mobilier), mobilier pentru
cameră de zi, mobilier pentru animalele de
companie, mobilier din înlocuitori ai lemnului,
mânere din ceramică pentru mobilier, mobilier
pentru zonă de relaxare, module mobile
de bar (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, uși din lemn pentru mobilier, piese
de asamblare pentru mobilier, scaune ca
mobilier de birou, uși din metal pentru mobilier,
uși din sticlă pentru mobilier, mobilier pentru
casă, birou și grădină, uși prefabricate din
metal pentru mobilier, mobilier pentru săli
(de spectacole, de conferințe), articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, mobilier nemetalic
(altul decât cel special confecționat pentru
uz medical sau de laborator), kituri de piese
(comercializate în format complet) pentru a
fi asamblate ca mobilier, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, scaune, obloane
(jaluzele), jaluzele din lemn, jaluzele interioare
(mobilă), ornamente de sărbători din lemn,
nu ornamente pentru brad, machete din ipsos
(ornamente), ornamente pentru cadre (rame),
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
din plastic pentru masă, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din lemn, machete
de mașini (ornamente) confecționate din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe),
figurine ornamentale confecționate din ipsos,
figurine ornamentale confecționate din ceară,
figurine ornamentale confecționate din lemn,
rame, cadre (rame), rame pentru oglinzi, scări
nemetalice, trepte (scări) nemetalice, scări din
lemn, scări fabricate din lemn.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, publicitate și
marketing, servicii de publicitate, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate și
marketing, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, asistență în
afaceri, asistență în afaceri, management și

servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii.
40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază
de comandă și specificații primite de la terți,
ignifugare de mobilier, decaparea finisajului
mobilierului, decaparea finisajului obiectelor de
lemn.
42. Design de mobilier, servicii de design
mobilier, proiectare piese de mobilier, design
de mobilier de birou, servicii de proiectare
piese de mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
de materiale textile pentru mobilier, consultanță
privind alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou.

───────

(210) M 2023 02168
(151) 07/03/2023
(732) NES MUSIC VIDEO PRODUCTION

SRL, BD TOMIS 218,
BL.TD5A,SC.A,ET.7,AP.28, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
NES MUSIC PRODUCTION

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

41. Producție de înregistrări muzicale, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
videouri muzicale, producție de înregistrări
audio, servicii de producție video, producție
de materiale video, producție de concursuri
de talente, producție de spectacole scenice,
producție de înregistrări master audio, servicii
de înregistrare și producție audio, producție
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de materiale de divertisment audio, servicii în
domeniul producției de spectacole.

───────

(210) M 2023 02169
(151) 07/03/2023
(732) SC EURO HAIDUCU SRL, STR.

MEHADIEI NR. 18, BL. 21, SC.
2, ET. 5, AP. 86, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
EURO HAIDUCU

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

42. Inginerie si consultanţă tehnologică in
domeniul constructiilor, servicii de arhitectură,
consultanţă în arhitectură.

───────

(210) M 2023 02170
(151) 07/03/2023
(732) FIVE ELEMENTS MANAGEMENT

SRL, BVD. REPUBLICII, NR. 3, BL.
324, SC. A, ET. 2, AP. 5, JUDEȚ
IALOMIȚA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

FIVE STORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.11.05; 26.02.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ea334f),
negru (HEX #101010), alb (HEX #ffffff)

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────

(210) M 2023 02171
(151) 07/03/2023
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I.
CUZA 52-54, BUCUREȘTI, 011056,
ROMANIA

(540)
SOBRANIE

COLLECTION BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, indiferent dacă este prelucrat sau
brut, tutun pentru fumat, tutun pentru pipă,
tutun pentru rulat manual, tutun pentru mestecat,
snus, țigări, țigări electronice, lichid pentru
țigări electronice, vaporizator de tutun, trabucuri,
cigarillos, tutun pentru prizat, articole pentru
fumători, hârtie de țigări, tuburi pentru țigări și
chibrituri.

───────

(210) M 2023 02173
(151) 07/03/2023
(732) EXAPRODUCTS SRL, CALEA

SANTANDREI, NR. 32U6, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410223, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Exaproducts

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

6. Feronerie, materiale metalice pentru edificare
și construcții, mici articole de fierărie, seifuri.

───────
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(210) M 2023 02174
(151) 07/03/2023
(732) ABDUL MOHEMIN AL HAYANI,

STR. LIBERTATII 4B, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ALHAYANI TRADING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii funerare, supraveghere de
copii la domiciliu.

───────


