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Cereri Mărci publicate în 15/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 02059 08/03/2023 ALWAYS GOOD COFFE S.R.L. Shaormeria Sudului

2 M 2023 02166 08/03/2023 ARTMOSFERA H&H SRL ARTMOSFERA H&H DIN CLUJ-
NAPOCA

3 M 2023 02175 08/03/2023 RIVA CONSULT SRL RIVA CONSULT

4 M 2023 02176 08/03/2023 QUALITY INOVATIV
SOLUTIONS SRL

KADRARE

5 M 2023 02178 08/03/2023 ALEXIS NICHITA BRANSILVANIA

6 M 2023 02179 08/03/2023 SC "NATURAL SEEDS
PRODUCT" SRL

VREAUNATURAL.RO

7 M 2023 02180 08/03/2023 ANA MARIA TURCANU EMAT CONCEPT

8 M 2023 02181 08/03/2023 APIPHARMA D.O.O ProBiovit

9 M 2023 02182 08/03/2023 APIPHARMA D.O.O. apipharma

10 M 2023 02183 08/03/2023 APIPHARMA D.O.O. APIPHARMA

11 M 2023 02184 08/03/2023 SC BUSINESSMARK INVEST
SRL

businessmark

12 M 2023 02185 08/03/2023 SAMUS LACT COOPERATIVA
AGRICOLĂ

Samus Lact

13 M 2023 02187 08/03/2023 MIHAI OCTAVIAN SĂCUI CASA PIANULUI FAIX
JACQUES

14 M 2023 02188 08/03/2023 BIANCA-CRISTINA RUSU DECOS

15 M 2023 02189 08/03/2023 CORNELIU BOTGROS LĂUTARII LUI BOTGROS

16 M 2023 02190 08/03/2023 LEGENDARY GAMES & GIFTS Dragoste Legendară

17 M 2023 02191 08/03/2023 KLEIN ADRIANA-DOINA
KLEIN DOMINIQUE-MICHAELA

MICHAEL KLEIN

18 M 2023 02192 08/03/2023 CORNELIU BOTGROS LĂUTARII DIN CHIȘINĂU

19 M 2023 02193 08/03/2023 CLAUDIU NECȘULESCU EST. JIDVEI 1949 PINOT NOIR
Roșu

20 M 2023 02195 08/03/2023 CLAUDIU NECȘULESCU PINOT NOIR Rose EST. JIDVEI
1949

21 M 2023 02196 08/03/2023 BEAUTY NON MEDICAL SRL A M PARIS Atelier Maquillage
PARIS

22 M 2023 02197 08/03/2023 CLAUDIU NECȘULESCU PINOT NOIR Alb EST. JIDVEI
1949

23 M 2023 02199 08/03/2023 BIO NATURA LAND SRL PIZZONI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2023 02200 08/03/2023 S.C. ZETEA S.R.L. brener

25 M 2023 02201 08/03/2023 AC HELCOR SRL PANCREON TRILIPOPRO

26 M 2023 02202 08/03/2023 SC HEALTHLINE SRL MEDIPASS Ai acces la sănătate

27 M 2023 02203 08/03/2023 KAVASI SUPERMARKET SRL Supermarket Costinești

28 M 2023 02204 08/03/2023 ELEKTRA DENTAL S.R.L. ELEKTRA DENTAL Excellence
in dentistry

29 M 2023 02205 08/03/2023 SALVADOR PATRIK S.R.L. SALVADOR PATRIK

30 M 2023 02206 08/03/2023 SUPERDIET CLINIC S.R.L. SD SUPERDIET CLINIC

31 M 2023 02207 08/03/2023 LABORATOARELE REMEDIA
S.R.L.

GREEN SUGAR PREMIUM

32 M 2023 02208 08/03/2023 UAT MUNICIPIULUI BUZĂU B Buzău CIRCULAR

33 M 2023 02209 08/03/2023 FLAUVIA - ROMELIA SZABO
IAELA LIDIA MĂRIEȘ

Trifolia

34 M 2023 02210 08/03/2023 NEW MOON MANAGEMENT
S.R.L.

PLANIFICATOR

35 M 2023 02211 08/03/2023 NEW MOON MANAGEMENT
S.R.L.

PREPARATOR

36 M 2023 02212 08/03/2023 NEW MOON MANAGEMENT
S.R.L.

ActivatorHUB
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(210) M 2023 02059
(151) 08/03/2023
(732) ALWAYS GOOD COFFE S.R.L., B-

DUL BASARABIA NR. 256G, ET.7,
INDICATIV BIROUL 7.1B, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030352, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Shaormeria Sudului
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,

alb, roșu (Pantone 3546C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, produse din carne preparate, carne
procesată, carne preparată, mâncăruri preparate
din carne, mâncăruri preparate pe baza de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, frigărui shish
kebab, falafel, fripturi, carne de vită tăiată şi
condimentată, friptă la grătar, mâncăruri gătite
şi congelate constând în principal din legume,
gustări pe bază de legume, legume preparate la
grătar.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
fast food la pachet, servicii de restaurante,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente şi băuturi (alimentaţie publică), servire
de mâncare destinată consumului imediat
(alimentaţie publică), servire de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri.

───────

(210) M 2023 02166
(151) 08/03/2023
(732) ARTMOSFERA H&H SRL, STR.

DOROBANŢILOR 18-20, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARTMOSFERA H&H
DIN CLUJ-NAPOCA

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2023 02175
(151) 08/03/2023
(732) RIVA CONSULT SRL, STR. LYON,

NR. 14, BL. G12, SC. 1, AP. 15,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200020,
DOLJ, ROMANIA

(540)

RIVA CONSULT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 24.15.01

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

35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate analitică, contabilitate informatizată,
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contabilitate computerizată, consiliere
(contabilitate) fiscală, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță (contabilitate) fiscală,
contabilitate de gestiune, contabilitate pentru
terți, contabilitate și audit, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), evidență
contabilă și contabilitate, servicii de contabilitate
computerizată, consultanţă cu privire la
contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanță și informații privind
contabilitatea, servicii de contabilitate pentru
taxe școlare, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, pregătirea evaluării computerizate
în vedera impozitării (contabilitate), servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate pentru fuziuni și achiziții,
furnizare de informații în materie de contabilitate,
servicii de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, servicii
de consultanță și informare cu privire la
contabilitate, servicii de consiliere referitoare
la declarațiile de venit (contabilitate), urmărirea
și monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea și
monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la benzină
pentru terți pentru contabilitate și audit.

───────

(210) M 2023 02176
(151) 08/03/2023
(732) QUALITY INOVATIV SOLUTIONS

SRL, STR. PLOPILOR, NR. 71, BL.
P9, SC. 1, AP. 5, ET. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400383, CLUJ,
ROMANIA

(540)
KADRARE

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

20. Mobilier.
40. Fabricare la comandă de mobilier.

───────

(210) M 2023 02178
(151) 08/03/2023
(732) ALEXIS NICHITA, ȘOS.

BUCUREȘTI NORD, NR. 10B, BL.
B1, SC. C, AP. 375, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
BRANSILVANIA

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

9. Materiale înregistrate, fonturi de imprimare
care pot fi descărcate prin intermediul
transmisiei electronice, înregistrări muzicale,
benzi muzicale, fişiere cu muzică descărcabile,
cd-uri cu muzică, înregistrări de clipuri muzicale,
serii de înregistrări audio muzicale, benzi audio
pre-înregistrate cu muzică, înregistrări muzicale
sub formă de discuri, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, muzică digitală care
poate fi descărcată de pe internet, muzică
digitală descarcabilă de pe site-uri de internet
cu mp3-uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet,
aplicații software descărcabile, baze de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor, suporturi înregistrate și
descărcabile, software de calculator descărcabil,
suporturi de înregistrare și stocare digitale sau
analogice, conținut înregistrat și descărcabil,
conținut media, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
dispozitive audio și receptoare radio.
14. Metale preţioase şi anumite obiecte realizate
din metale preţioase sau placate cu acestea,
precum bijuterii, ceasornice şi ceasuri, şi
componente ale acestora, bijuterii, inclusiv
imitaţiile de bijuterii, de exemplu bijuteriile cu
strasuri, butoni de cămaşă, ace de cravată,
agrafe de cravată, inele de chei, lanţuri
pentru brelocuri şi pandantive pentru acestea,
pandantive bijuterii, cutii de bijuterii, elemente
componente pentru bijuterii, ceasornice şi
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ceasuri, de exemplu, cleme şi mărgele pentru
bijuterii, mecanisme pentru ceasornice şi
ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri de ceas,
sticlă de ceas, articole de bijuterie, instrumente
de cronometrare, instrumente cronologice,
instrumente pentru măsurarea timpului, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații ale
acestora.
16. Produse de imprimerie (afişe publicitare,
afişe tipărite pe hârtie), fotografii, publicaţii
periodice tipărite, cărți, reviste, ziare tipărite și
alte publicații media pe hârtie, hârtie și carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, cuţite de tăiat hârtia şi maşini
de tăiat hârtia, huse, coperţi şi dispozitive de
strângere sau fixare a hârtiei, de exemplu,
dosare pentru documente, clipsuri pentru bani,
suporturi pentru carnetele de cecuri, agrafe
de birou, suporturi pentru paşapoarte, albume,
maşini de birou, de exemplu, maşini de scris,
duplicatoare, maşini de francat pentru birou,
ascuţitori de creioane, articole de pictură utilizate
de către artişti şi pictori de interior şi exterior, de
exemplu, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, palete şi şevalete pentru pictori,
trafaleţi şi tăvi, articole din hârtie de unică
folosinţă, de exemplu, bavete, şerveţele şi
garnituri de masă din hârtie, articole fabricate din
hârtie sau carton care nu sunt altfel clasificate
după scopul sau destinaţia lor, de exemplu,
pungi de hârtie, plicuri şi cutii pentru ambalat,
statui, figurine şi opere de artă din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mâché (pastă
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi şi acuarele.
20. Mobilier metalic, mobilier pentru camping,
suporturi pentru arme, standuri pentru ziare,
jaluzele şi obloane interioare, articole pentru
pat, de exemplu, saltele, somiere, perne,
oglinzi, mobilier şi oglinzi de toaletă, plăcuţe
de înmatriculare, nemetalice, articole mici din
elemente nemetalice, de exemplu, bolţuri,
şuruburi, dibluri, rotile pentru mobilă, coliere
pentru fixarea ţevilor, cutii de scrisori, nemetalice
sau din zidărie, cuşti 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.

21. Aparate şi ustensile manuale de uz casnic
şi de bucătărie, precum şi ustensile cosmetice
şi de toaletă, sticlărie şi articole din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ustensile de uz
casnic şi de bucătărie, de exemplu, pliciuri pentru
insectele zburătoare, cârlige de rufe, linguri
de amestecare, linguri de gătit şi tirbuşoane,
precum şi ustensile de servire, de exemplu,
cleşti de zahăr, cleşti de gheaţă, palete pentru
plăcinte şi polonice pentru servire, recipiente de
uz casnic, de bucătărie şi de gătit, de exemplu,
vase, sticle, puşculiţe în formă de purcel, găleţi,
agitatoare de cocktailuri, vase de gătit şi tigăi,
şi fierbătoare neelectrice (pentru aragaz) şi
oale de gătit sub presiune, aparate mici de
bucătărie acţionate manual pentru mărunţire,
măcinare, presare sau zdrobire, de exemplu,
prese pentru usturoi , spărgătoare de nuci,
pisăloage şi mojare, suporturi pentru veselă şi
pentru carafe, ustentile cosmetice, de exemplu,
piepteni şi periuţe de dinţi electrice şi neeletrice,
aţă dentară, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, bureţi pentru
pudră, genţi de cosmetice dotate, articole de
grădinărit, de exemplu, mănuşi de grădinărit,
jardiniere, stropitori şi duze pentru furtunuri de
stropit, acvarii interioare, terarii şi vivarii, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente.
25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, de exemplu,
manșoane, buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri
și protecţii de călcâi, caschete, cloşuri pentru
pălării (schelete), îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi, de exemplu, mănuși de schi,
maieuri sport, îmbrăcăminte pentru cicliști,
uniforme de judo și karate, pantofi de fotbal,
pantofi pentru gimnastică, ghete de schi,
costume de bal mascat, imbrăcăminte din hartie,
pălării din hartie utilizate ca îmbrăcăminte,
bavete, nu din hârtie, batiste de buzunar, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, insecte comestibile, băuturi din lapte
cu conţinut predominant de lapte, substituenţi
de lapte, de exemplu, lapte de migdale, lapte
de nucă de cocos, lapte de arahide, lapte
de orez, lapte de soia, ciuperci conservate,
boabe și nuci preparate pentru consumul uman,
seminţe pregătite pentru consum uman, care
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nu sunt condimente sau arome, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Produse alimentare de origine vegetală, cu
excepția fuctelor și a legumelor, preparate sau
conservate pentru consum, precum şi arome
destinate îmbunătăţirii gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, cereale preparate pentru consum
uman de examplu, fulgi de ovăz, fulgi de
porumb, orz decorticat, bulgur, musli, pizza,
plăcinte, sandvișuri, nuci învelite în ciocolată,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cereale procesate, amidon și produse
obținute din acestea, preparate de coacere și
drojdie, gheață pentru răcire, înghețate, iaurturi
înghețate și sorbeturi, sare, mirodenii, arome
și condiment, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole.
35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online, servicii
de promovare pentru producători şi artişti
muzicali, interpreţi vocali şi instrumentali, dj,
servicii de publicitate privind industria turismului,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, promovare
de concerte musicale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii asigurate de
magazine online de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea următoarelor produse de
larg consum ale altor persoane, bijuterii,
îmbrăcăminte, produse de toaletă, umbrele,
bagaje, genţi, articole pentru acoperirea capului,
bere, tutun, încălţăminte, jucării, deserturi, fructe
de mare, jocuri, cafea, sorbete, ciocolată,
alimente, cacao, ceai, rechizite de papetărie,
materiale pentru artă, preparate parfumate,
produse de imprimerie, ornamente pentru
petrecere, echipamente sport, articole sport,
articole pentru acoperirea pereţilor, învelitori
pentru pardoseli, produse de panificaţie, produse
lactate, iaurturi congelate, îngheţată, software de
calculator, obiecte de artă, băuturi nealcoolice,
echipament audiovizual, fişiere descărcabile cu
sunete, muzică, imagini, video şi jocuri, băuturi
alcoolice, instrumente de frumuseţe pentru
oameni, instrumente igienice pentru oameni,
produse pentru utilizare cu tutun, preparate
pentru prepararea de băuturi alcoolice, mini
prăjituri, îmbrăcăminte, huse pentru telefoane,
căşti, baterii externe, încărcătoare usb,

încărcătoare fără fir, brăţări usb, beţe pentru
salfie, difuzoare portabile, suporturi pentru
mouse, huse pentru laptopuri şi tablete, hamace,
perne, perne, rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape
de plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, pantofi pentru plajă, discuri compacte,
suporturi de pahare, brelocuri, magneţi, umbrele,
trenciuri, parasolare auto, preparate pentru
împrospătarea aerului, drapele, stilouri, agende,
bloc notes, cărţi de colorat, insigne, şnururi,
brăţări, ceasuri de mână, pandantive, port-
carduri, portofele, genţi, căni, brichete, ceasuri,
rame, flori, dulciuri, medicamente, articole de
sport, cărţi, alimente, instrumente muzicale,
instrumente pentru măsurarea timpului, conţinut
înregistrat, băuturi nealcoolice, echipament
audiovizual, fişiere cu muzică descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, cărţi în
format electronic descărcabile, tonuri de
apel descărcabile, îngheţată, accesorii pentru
îmbrăcăminte, muzică şi video descărcabile
preînregistrate, reviste descărcabile, tonuri de
apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, fişiere descărcabile
cu sunete, imagini, video şi jocuri, articole
sexuale, calculatoare care se pot purta,
telefoane mobile, aparate de bronzat, dispozitive
pentru protejarea auzului, echipament pentru
tehnologia informaţiei, gogoşi pentru consum
în incintă, haine, papetărie şi pălării, furnizare
de portal de site web pe internet care
conţine legături către produse muzicale pentru
vânzarea cu amănuntul, punerea la dispoziţie
a unui site web cu informaţii comerciale pentru
consumatori, cu privire la diferite publicaţii,
şi furnizare de legături către comercianţi
cu amănuntul on-line care vând respectivele
publicaţii, promovarea bunurilor si serviciilor
unor terti prin exploatarea unui centru comercial
on-line de cumparaturi cu legaturi catre site-
uri de comercializare cu amanuntul ale unor
terti, promovarea mărfurilor şi serviciilor terţilor
prin furnizarea unui site web care prezintă
cupoane, reduceri, informaţii de comparaţie de
preţ, prezentări de produse, legături la site-
urile web de vânzare cu amănuntul ale terţilor,
şi informaţii privind reducerile, furnizare de
informaţii referitoare la şi cu privire la produse
şi servicii de consum pentru servicii de vânzare
cu amănuntul cu privire la produse, servicii,
evenimente, activităţi, atracţii şi facilităţi, servicii
caritabile, şi anume coordonarea achiziţiei
şi distribuirii de donaţii de alimente de la
producători, vânzători cu ridicata, vânzători cu
amănuntul şi agenţii guvernamentale pentru
organizaţiile care distribuie alimente gratuit
persoanelor care au nevoie.
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38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi tv (programe şi radio şi televiziune),
difuzarea de muzică, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii, furnizarea accesului
la site-uri web de muzică digitală pe internet,
transmitere de mesaje scurte, de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de
comunicații în format text între dispozitive de
telecomunicații mobile, servicii de transmisie,
comunicarea cu terminale de computere și acces
internet, transmitere de muzică digitală prin
telecomunicații, furnizare de acces la conținut,
site-uri și portaluri de internet, serviciile care
permit cel puţin unei părţi să comunice cu o
alta, precum şi servicii de difuzare şi transmitere
de date, furnizarea accesului utilizatorilor la
rețelele globale de calculatoare, difuzarea de
radio şi televiziune, trasmiterea de video la
cerere (video-on-demand), furnizarea de camere
de chat pe internet și forumuri online, servicii
de teleconferinţe şi videoconferinţe, servicii de
geolocație.
39. Organizarea de calatorii (transport),
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, însoţirea turiştilor, depozitarea
de bunuri, închirierea de vehicule, servicii de
rezervare de bilete de calatorie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line în domeniul
informațiilor referitoare la transporturi şi călătorii,
asigurarea şi facilitarea accesului la un site
web care conţine o listă de societăţi ce oferă
informaţii cu privire la călătorii, destinaţii de
călătorie şi obiective turistice locale interesante
şi atractive, furnizarea de recenzii ale furnizorilor
de servicii de călătorie, destinații de călătorie
și atracții locale printr-o rețea globală de
calculatoare, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de transport al persoanelor,
animalelor sau bunurilor dintr-un loc în altul
(pe calea ferată, pe şosea, pe apă, prin aer
sau prin conducte) şi servicii legate în mod
necesar de un astfel de transport, precum şi
depozitarea bunurilor în orice fel de instalaţie
de depozitare, depozite sau alte tipuri de
clădire pentru păstrarea sau protejarea acestora,
inchirierea de vehicule pentru transport, precum
și servicii de şoferi şi piloţi, servicii de închiriere
legate de transport, depozitare și călătorie,
de exemplu, închirierea locurilor de parcare,
închirierea garajelor, închirierea containerelor
de depozitare, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor, reîncărcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
servicii pentru furnizarea de informaţii privind
călătoriile sau transportul de bunuri de către
brokeri şi agenţiile de turism, precum şi pentru

furnizarea de informaţii privind tarifele, orarele
şi modalităţile de transport, inspecţia vehiculelor
sau a bunurilor în vederea transportului,
distribuția de energie și electricitate, precum
și distribuția și furnizarea de apă, parcare și
depozitare de vehicule.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizare şi prezentare de
spectacole în direct, rezervare de locuri
pentru spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, activităţi de divertisment
şi culturale, servicii de cluburi (divertisment
sau educaţie), producţie de înregistrări audio,
producţie de spectacole muzicale, închiriere
de casete audio cu muzică înregistrată,
producţie de videouri muzicale, producţie de
înregistrări muzicale, servicii de editare şi
înregistrare muzicale, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, concerte de muzică
în direct, organizare de spectacole muzicale
în direct, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentaţii de muzică
live, evenimente muzicale (organizarea de-),
publicarea de afişe şi reportaje, servicii de
parcuri de amuzament, spectacole de muzică
în direct, organizare de evenimente muzicale,
inclusiv cu circuit închis, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât textele cu scop publicitar, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educational, servicii de traducere și
interpretare lingvistică, servicii de reporteri de
știri, reportaje fotografice, publicarea cărților și
textelor, altele decât textele cu scop publicitar,
servicii de regie și producție de filme, alte
decât pentru filmele cu scop publicitar, servicii
culturale, educaționale sau de amuzament
furnizate de parcuri de divertisment, circuri,
grădini zoo, galerii de artă și muzee, dresarea
animalelor, servicii de jocuri online, servicii de
jocuri de noroc, organizarea de loterii, servicii
de scriere, de exemplu, scenariști, compozitori,
traducere și interpretare.
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43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, cazare
temporară, servicii de birou de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de restaurant,
servicii de hotel, motel, pensiune, bar,
restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rezervări pensiuni,
hotel, motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de întâlnire, servicii de bucătar
personal, închiriere de săli pentru expoziții,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli de conferințe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, consiliere în domeniul
culinar, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare ),
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, rezervare pe
internet de cazare temporară, furnizare de spații
și materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru evenimente
sociale pentru ocazii speciale, pensiuni pentru
animale, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, servicii de aziluri
de bătrâni, servicii de creşă (crèche), decorarea
de alimente, sculptarea de alimente, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, servicii de bucătari
personali, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2023 02179
(151) 08/03/2023
(732) SC "NATURAL SEEDS

PRODUCT" SRL, ALEEA
PALTINILOR, NR. 8, BL. B5, SC.
B, PARTER, AP. 23, JUD. NEAMŢ,
MUN. PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL.
T3, SC. F, ET. I, AP. 70, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

VREAUNATURAL.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.15; 27.05.19; 05.03.13

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

clase:
35. Regruparea în beneficiul terților a
unei varierăți de bunuri, respectiv: semințe
(exceptând transportul lor) pentru a da
posibilitatea clienților să le vadă și să le cumpere,
acestea putând fi asigurate prin magazine, prin
cataloage de vânzare, prin corespondență sau
mijloace electronice cum ar fi site-urile web.
38. Servicii care permit cel puțin unei persoane
să comunice cu o alta și/sau să transmită
mesaje de la o persoană la alta prin intermediul
mijloacelor on-line de tip site-web.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/03/2023

(210) M 2023 02180
(151) 08/03/2023
(732) ANA MARIA TURCANU, STR.

PRECIZIEI, NR. 6M, BL. 2A, ET. 1,
AP. 8, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EMAT CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 19.01.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte matenale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.

───────

(210) M 2023 02181
(151) 08/03/2023
(732) APIPHARMA D.O.O, JERRONIMA

KAVANJINA 26, ZAGREB, 10090,
CROAȚIA

(540)

ProBiovit

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 24.15.01

(591) Culori revendicate:gri (HEX #8c8c8b),
albastru (HEX #8fd0da), alb (HEX
#ffffff)

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare lichide, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente pe bază de vitamine, picături
cu vitamine, suplimente probiotice, suplimente
lichide din plante, preparate cu amestec de
vitamine, suplimente nutritive lichide, suplimente
nutritive.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare șl sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare șl sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, distribuire de mostre,
distribuire de produse în scopuri publicitare,
distribuire de prospecte și de mostre, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse.

───────
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(210) M 2023 02182
(151) 08/03/2023
(732) APIPHARMA D.O.O., JERONIMA

KAVANJINA 26, ZAGREB, 10090,
CROAȚIA

(540)

apipharma

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
03.13.04

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
galben (HEX #fbc700), gri (HEX
#cccccc, #dcdcdc, #ededed), negru

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

3. Loțiuni pentru protejare împotriva soarelui,
produse de parfumerie, uleiuri eterice,
produse cosmetice, creme cosmetice,
creme autobnonzante (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), preparate hldratante
(cosmetice), creme fluide (cosmetice), preparate
emollente (cosmetice), produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
concentrate hldratante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru piele, preparate
cosmetice pentru bronzat, creme și loțiuni
cosmetice, loțiuni cosmetice pentru bronzare,
loțiuni pentru bronzat (cosmetice), creme
cosmetice de mâini, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, creme pentru față
(produse cosmetice), uleiuri de protecție
solară (cosmetice), produse cosmetice pentru
uz personal, preparate pentru protecția
solară (cosmetice), produse de protecție
solară (cosmetice), creme de protecție
solară (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice sub
formă de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse

cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
geluri pentru corp și față (cosmetice), produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme cosmetice pentru fata si corp, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
geluri pentru folosire după expunerea la
soare (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare, preparate pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare (cosmetice),
creme de masaj, nemedicinale, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, uleiuri
esențiale pentru aromoteraple, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, preparate pentru igiena
orală, balsam pentru buze (nemedicinal),
produse pentru buze (nemedicinale), balsam de
buze (nemedicamentos), produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor, balsamuri de buze
cu procție solară (cosmetice), sprayuri de gură
nemedicinale, sprayuri pentru împrospătarea
respirației, spray-uri de protecție solară, sprayuri
de gură, nu de uz medical, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală, produse
de curățat nasul pentru igiena personală, seturi
de produse cosmetice pentru igiena bucală,
preparate de împrospătare a respirației pentru
igiena personală, produse de curățare pentru
igiena personală intimă, nemedicinale, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), unguente de uz
cosmetic, alifii, unguente (nemedicinale), uleiuri
de uz cosmetic, ulei de eucalipt de uz cosmetic,
tonice pentru uz cosmetic, loțluni tonice pentru
piele (nemedicinale), loțiuni tonice pentru față
(cosmetice).
5. Preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor reumatice, lubrifianți igienici,
preparate farmaceutice pentru inhalatoare,
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor și dereglărilor respiratorii,
sprayuri nazale decongestionante, spray nazal
pentru tratarea alergiilor, sprayuri nazale
de uz medical, preparate pentru igiena
orală (medicamentoase), dropsuri împotriva
tusei, comprimate împotriva tusei, preparate
farmaceutice pentru tuse, balsamuri de
buze farmaceutice, creme medicinale pentru
buze, preparate medicamentoase de îngrijire
a buzelor, preparate pentru tratamentul
herpesului, unguente pentru hemoroizi, picături
de ochi, picături pentru ochi medicinale,
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sprayuri medicinale, sprayuri antibacteriene,
sprayuri antiinflamatoare, spray de gură
medicinal, preparate medicamentoase sub
formă de sprayuri de nas, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pentru
animale, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, polen de albine pentru uz
ca supliment alimentar în dietă, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de propoils, lăptișor de matcă
de uz medical, lăptișor de matcă pentru uz
farmaceutic, pastile pe bază de miere și plante
pentru gât, produse veterinare, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
suplimente dietetice de uz veterinar, alimente
dietetice de uz medical, băuturi dietetice de uz
medical, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice din polen de pin,
suplimente dietetice sub formă de pulbere,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, propolis pentru uz
farmaceutic, unguente medicinale, unguente de
uz farmaceutic, unguente contra mâncărimilor
(antipruritice), unguente antilnflamatoare, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (medicamentoase), uleiuri
medicinale, linimente (preparate farmaceutice
lichide sau semisolide folosite pentru fricțiuni
sau aplicații locale), băuturi cu electrollți, pentru
scopuri medicale, băuturi pe bază de plante, de
uz medicinal, băuturi minerale de uz medicinal,
tonice (medicamente), sirop de tuse, siropuri de
uz farmaceutic, biocide, biocide naturale, polen
de albine de uz nutraceutic.
30. Lăptișor de matcă, miere, miere naturală,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere, propolis, propolis de uz alimentar,
ceară de albine de uz alimentar, cit ju ceară de
albine comestibilă, bomboane nemedicinale cu
miere, produse tartinabile dulci (miere), miere
de manuka, miere (pentru alimentație), miere
maturată natural, fagure brut de uz alimentar,
caramele fagure.
35. Servicii de vânzare cu ridicata tn legătură
cu suplimente alimentare, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul

sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare șl sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata tn legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, distribuire de mostre,
distribuire de produse în scopuri publicitare,
distribuire de prospecte și de mostre, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse.

───────

(210) M 2023 02183
(151) 08/03/2023
(732) APIPHARMA D.O.O., JERONIMA

KVANJINA 26, ZAGREB, 10090,
CROAȚIA

(540)
APIPHARMA

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

3. Loțiuni pentru protejare împotriva soarelui,
produse de parfumerie, uleiuri eterice,
produse cosmetice, creme cosmetice,
creme autobnonzante (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), preparate hldratante
(cosmetice), creme fluide (cosmetice), preparate
emollente (cosmetice), produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
concentrate hldratante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru piele, preparate
cosmetice pentru bronzat, creme și loțiuni
cosmetice, loțiuni cosmetice pentru bronzare,
loțiuni pentru bronzat (cosmetice), creme
cosmetice de mâini, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, creme pentru față
(produse cosmetice), uleiuri de protecție
solară (cosmetice), produse cosmetice pentru
uz personal, preparate pentru protecția
solară (cosmetice), produse de protecție
solară (cosmetice), creme de protecție
solară (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), preparate cosmetice
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pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice sub
formă de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
geluri pentru corp și față (cosmetice), produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme cosmetice pentru fata si corp, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
geluri pentru folosire după expunerea la
soare (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare, preparate pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare (cosmetice),
creme de masaj, nemedicinale, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, uleiuri
esențiale pentru aromoteraple, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, preparate pentru igiena
orală, balsam pentru buze (nemedicinal),
produse pentru buze (nemedicinale), balsam de
buze (nemedicamentos), produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor, balsamuri de buze
cu procție solară (cosmetice), sprayuri de gură
nemedicinale, sprayuri pentru împrospătarea
respirației, spray-uri de protecție solară, sprayuri
de gură, nu de uz medical, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală, produse
de curățat nasul pentru igiena personală, seturi
de produse cosmetice pentru igiena bucală,
preparate de împrospătare a respirației pentru
igiena personală, produse de curățare pentru
igiena personală intimă, nemedicinale, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), unguente de uz
cosmetic, alifii, unguente (nemedicinale), uleiuri
de uz cosmetic, ulei de eucalipt de uz cosmetic,
tonice pentru uz cosmetic, loțluni tonice pentru
piele (nemedicinale), loțiuni tonice pentru față
(cosmetice).
5. Preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor reumatice, lubrifianți igienici,
preparate farmaceutice pentru inhalatoare,
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor și dereglărilor respiratorii,
sprayuri nazale decongestionante, spray nazal
pentru tratarea alergiilor, sprayuri nazale
de uz medical, preparate pentru igiena
orală (medicamentoase), dropsuri împotriva
tusei, comprimate împotriva tusei, preparate
farmaceutice pentru tuse, balsamuri de

buze farmaceutice, creme medicinale pentru
buze, preparate medicamentoase de îngrijire
a buzelor, preparate pentru tratamentul
herpesului, unguente pentru hemoroizi, picături
de ochi, picături pentru ochi medicinale,
sprayuri medicinale, sprayuri antibacteriene,
sprayuri antiinflamatoare, spray de gură
medicinal, preparate medicamentoase sub
formă de sprayuri de nas, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pentru
animale, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, polen de albine pentru uz
ca supliment alimentar în dietă, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de propoils, lăptișor de matcă
de uz medical, lăptișor de matcă pentru uz
farmaceutic, pastile pe bază de miere și plante
pentru gât, produse veterinare, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, suplimente dietetice
și nutritive, preparate dietetice și alimentare,
suplimente dietetice de uz veterinar, alimente
dietetice de uz medical, băuturi dietetice de uz
medical, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice din polen de pin,
suplimente dietetice sub formă de pulbere,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, propolis pentru uz
farmaceutic, unguente medicinale, unguente de
uz farmaceutic, unguente contra mâncărimilor
(antipruritice), unguente antilnflamatoare, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (medicamentoase), uleiuri
medicinale, linimente (preparate farmaceutice
lichide sau semisolide folosite pentru fricțiuni
sau aplicații locale), băuturi cu electrollți, pentru
scopuri medicale, băuturi pe bază de plante, de
uz medicinal, băuturi minerale de uz medicinal,
tonice (medicamente), sirop de tuse, siropuri de
uz farmaceutic, biocide, biocide naturale, polen
de albine de uz nutraceutic.
30. Lăptișor de matcă, miere, miere naturală,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, propolis de uz alimentar,
ceară de albine de uz alimentar, ceară de
albine comestibilă, bomboane nemedicinale cu
miere, produse tartinabile dulci (miere), miere
de manuka, miere (pentru alimentație), miere
maturată natural, fagure brut de uz alimentar,
caramele fagure.
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35. Servicii de vânzare cu ridicata tn legătură
cu suplimente alimentare, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare șl sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata tn legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, distribuire de mostre,
distribuire de produse în scopuri publicitare,
distribuire de prospecte și de mostre, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse.

───────

(210) M 2023 02184
(151) 08/03/2023
(732) SC BUSINESSMARK INVEST

SRL, SOS. OLTENITEI, NR. 8,
BL. 2A, ET. 8, AP. 50, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

businessmark

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.19; 26.11.03

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

clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2023 02185
(151) 08/03/2023
(732) SAMUS LACT COOPERATIVA

AGRICOLĂ, SAT BOTIZ, STR.
MIORIȚEI, NR.157, JUDET SATU
MARE, COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

Samus Lact

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 03.04.02; 05.07.02

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

29. Produse lactate si inlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
inlocuitori de smantana, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, unt,
inlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminte, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
forma de praf, unt din fructe oleaginoase sub
forma de pudra, lapte, înlocuitori de lapte, nu
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pe baza de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovaz, din
boabe de soia, de canepa destinate utilizarii ca
inlocuitor de lapte, fermenti de lapte pentru uz
culinar, inlocuitori de lapte pe baza de plante,
frisca vegetala, inlocuitori de oua, inlocuitori de
branza, extracte vegetale pentru alimente.
35. Conducerea si administrarea afacerilor,
strangerea la un loc, in folosul tertilor
permitand clientilor sa vada si sa cumpere in
mod convenabil produsele lactate si a celor
vegetale(exceptand transportul lor), servicii de
comert cu amanuntul in legatura cu produsele
lactate si a celor vegetale, oferirea de informatii
comerciale si consiliere pentru consumatori
in alegerea bunurilor, publicitate online pe o
retea de computere, organizarea de expozitii si
targuri in scopuri comerciale, publicitare si de
promovare, publicitate in aer liber, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in scopuri
de comercializare cu amanuntul, demonstratii
cu produse, organizarea de promotii pentru
aceste produse, promovarea vanzarilor pentru
terti, distribuirea esantioanelor.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea materiei
prime alimentara destinata utilizarii in productie,
servicii de prelucrare de branzeturi, si anume
afinare, maturare si invechire.

───────

(210) M 2023 02187
(151) 08/03/2023
(732) MIHAI OCTAVIAN SĂCUI, STR.

EPISCOPIEI, NR. 28, AP. 10,
JUDET ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

CASA PIANULUI
FAIX JACQUES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 22.01.10

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă (promovare),
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
activități culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
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coordonare de activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment), servicii
educaţionale, servicii de instruire, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de furnizare de
alimente şi băuturi, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2023 02188
(151) 08/03/2023
(732) BIANCA-CRISTINA RUSU, STR.

DAMBOVITEI, NR. 41, BL. D8,
SC. 2, AP. 21, JUDET CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400584, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DECOS

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,

materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2023 02189
(151) 08/03/2023
(732) CORNELIU BOTGROS, STR.

AVINTULUI, BL. 42, SC. B, ET. 4,
AP. 4, JUDET VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)
LĂUTARII LUI BOTGROS

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

15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale.
41. Acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/03/2023

de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri,
administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente.

───────

(210) M 2023 02190
(151) 08/03/2023
(732) LEGENDARY GAMES & GIFTS,

STR.COTUL MIC, NR.65B, JUDET
TIMIS, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Dragoste Legendară

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

28. Jocuri de carti, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, jocuri de masa.

───────

(210) M 2023 02191
(151) 08/03/2023
(732) KLEIN ADRIANA-DOINA,

STR.RADNEI, NR.108, JUDET
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA
KLEIN DOMINIQUE-MICHAELA,
STR.RODNEI, NR.108, JUDET
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
MICHAEL KLEIN

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

16. Invitatii, banere, semne de carti, carti,
orare, cataloage, dosare pentru documente,
prosoape de hartie, stegulete de hartie, fluturasi
publicitari, mape pentru hartii, dosare din plastic,
formulare tiparite, stilouri cu cerneala, regale
cu litere, tiparituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentari grafice, felicitari tiparite, banda
de hartie gumata, banda de hartie gumata

(papeterie), tesaturi gumate pentru papetarie,
dispozitive de etichetare manuala, servetele
de hartie, specimene de manuscris pentru
copiere, fise de cartoteca, cartoteca, etichete
din hartie sau carton, registre de carti, litografii,
reviste, copii multiplicate, manuale, (ghiduri),
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane,
buletine informative, ziare, agende, carnete de
notite, suporturi pentru pagini, tablouri, picturi
cu sau fara rama, brosuri, hartie, foi de hartie,
ecusoane cu nume, penare (cutii de stilouri),
creioane mecanice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri, publicatii periodice, gravuri
fotofragice, suporturi de fotografii, fotografii
(tiparite), ilustratii, placarde de hartie sau carton,
portrete, timbre postale, carti postale, postere,
orare tiparite, materiale tiparite, publicatii tiparite,
cupoane tiparite, rechizite de birou, tiparituri,
prospecte, stampila de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (stampile), placi cu denumiri de filme din
hartie sau carton, papetarie, litere de otel, stilouri
de otel, sabloane, matrite, abtibilduri, bilete,
hartie de scris, instrumente de scris, coperti de
protectie pentru carti, suporturi pentru halbe de
bere, pungi de hartie sau plastic, sacose din
hartie sau plastic, table magnetice ca rechizite de
birou, flip-cart-uri, bacnote suvenir.
18. Genti, etuiuri pentru cartile de vizita, dosare
de conferinta, mape de conferinta, etuuri pentru
carti de credit, cadre pentru umbrele de ploaie
sau de soare, port chei, umbrele de soare,
portofele, rucsacuri de piele rigida pentru scoala,
rucsacuri genti de spate, sacose de cumparaturi
reutilizabile.
24. Banere din material textil sau plastic,
steaguri din material textil sau plastic, panza de
canepa, tesatura de canepa.
25. Ghete, bandane (fulare), papuci de baie,
halate de baie, chiloti tip boxeri, sepci, pantofi
de fotbal, ghete de fotbal, articole de acoperit
capul pentru purtare, sosete – talpici, jampiere,
uniforme oficiale tiparite , imbracaminte de
strada, jachete cu gluga, pelerine, panglici
pentru purtare, esarfe, saluri, sosete, pantofi
de sport, maieuri sport, ciorapi, ciorapi care
absorb transpiratie, lenjerie de corp care
absoarbe transpiratia, tricouri cu maneca scurta,
imbracaminte impermeabile, echipament sportiv
cu senzori digitali incorporati.
28. Mingi pentru jocuri, paravane de camuflaj
(articole sportive), baloane pentru petreceri,
conuri de marcaj pentru sporturi.
35. Publicitate, servicii de agentie de publicitate,
inchirierea spatiului publicitar, publicitate prin
posta, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, productia de clipuri publicitare,
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servicii de publicitare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchiriere panourile de
afisaj (panouri publicitare), tinerea evidentei
contabile (contabilitate), furnizarea de informatii
de afaceri prin intermediul unui site web,
inchiriere de echipament de birou in spatii
pentru co-working, servicii de loby comercial,
machete pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea
de calculatoare, organizarea de expozitii in
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de targuri in scop comercial sau publicitar,
organizarea de spectacole de moda in scopuri
promotionale, publicitate exterioara, publicitate
cu plata per click, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare.
36. Strangerea de fonduri caritabile, oferirea
de informatii financiara, sponsorizare financiara,
afaceri imobiliare, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
inchirierea de telefoane inteligentel furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,

servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, transmisia fără fir (wireless), servicii de
geolocație (servicii de telecomunicații).
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, închirierea lucrărilor de
artă, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
furnizarea de cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, efectuarea antrenamentelor
de fitness, servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizatăl închirierea echipamentului
pentru jocuri, predarea gimnasticii, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
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cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, educație muzicală, servicii
de subtitrare, desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică.
42. Design de arte grafice, analiza scrisului
de mână (grafologie), găzduirea site-urilor web,
planificare urbană, consultanţă în proiectarea
site-urilor web, design de decoruri pentru
spectacole, design grafic pe computer pentru
proiecții de video mapping, servicii de design de
logo-uri.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară, servicii de recepție pentru
cazare temporară (repartizarea cheilor).
44. Cultivarea plantelor, grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, ingrijirea gazonului,
servicii de reîmpădurire, Servicii de saună.
45. Servicii de arbitraj, managementul
drepturilor de autor, consultanţă în proprietate
intelectuală, organizarea reuniunilor politice,
licenţierea proprietăţii intelectuale, servicii de
lobby politic.

───────

de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, organizarea de competiții de sporturi
electronice, regizarea de spectacole, servicii
de e-sport, servicii de biblioteci de jocuri
(ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
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(210) M 2023 02192
(151) 08/03/2023
(732) CORNELIU BOTGROS, STR.

AVINTULUI BL. 42, SC. B, ET.
4, AP. 4, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)
LĂUTARII DIN CHIȘINĂU

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

15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale.
41. Acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri,
administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente.

───────

(210) M 2023 02193
(151) 08/03/2023
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE, NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

EST. JIDVEI 1949
PINOT NOIR Roșu

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

(591) Culori revendicate:Negru, visiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice din arealul târnave.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eșantioane, servicii de comert
și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33(exceptand transportul lor),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, permițând
clienților să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.

───────
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(210) M 2023 02195
(151) 08/03/2023
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

PINOT NOIR Rose
EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.13;
26.11.05; 27.07.01

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice din arealul Târnave.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eșantioane, servicii de comerț
și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor)

prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, permițând
clienților să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.

───────

(210) M 2023 02196
(151) 08/03/2023
(732) BEAUTY NON MEDICAL SRL,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 39,
ET.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

A M PARIS Atelier
Maquillage PARIS

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Fonduri de ten, fond de ten iluminator pentru
piele, fond de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten (machiaj),
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rimeluri, farduri, farduri cosmetice, farduri de
obraz, farduri pentru ochi, farduri de sprâncene,
farduri pentru truse de machiaj, produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
farduri de pleoape sub formă de creioane și
pudră, farduri pentru obraz și buze, seturi de
machiaj, bază de machiaj, creioane de machiaj,
pudră pentru machiaj, loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
preparate de machiaj pentru față și corp, produse
de machiaj pentru față și corp, palete pentru
machiaj care conțin produse cosmetice, produse
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice sub formă
de creme, preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, creme cosmetice pentru fata si
corp, măști cosmetice, eye-liner (cosmetice),
cosmetice pentru buze, farduri cosmetice
pentru pleoape, farduri cosmetice pentru ochi,
preparate cosmetice pentru bronzat.
8. Pensete, pensete pentru îndepărtarea
părului, pensete pentru gene artificiale,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni.
21. Aplicatoare pentru fardurile de ochi, pensule
pentru buze, pensule de uz cosmetic, pensule
pentru contur de ochi, aplicatoare pentru
cosmetice, ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, perii
pentru igiena personală.
35. Servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, furnizarea de informații comerciale
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, efectuarea
de studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
servicii de agenții de import și export in legatura
cu produse cosmetice.

───────

(210) M 2023 02197
(151) 08/03/2023
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27, AP.
1, ET. 1, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

PINOT NOIR Alb
EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 27.07.01

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice din arealul Târnave.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eșantioane, servicii de comerț
și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, permițând
clienților să le vadă și să le cumpere în mod
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convenabil, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.

───────

(210) M 2023 02199
(151) 08/03/2023
(732) BIO NATURA LAND SRL, STR.

AVRAM IANCU, BL.4, AP.3, JUDEȚ
BACAU, COMĂNEŞTI, 605200,
BACĂU, ROMANIA

(540)

PIZZONI

(531) Clasificare Viena:
08.07.04; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri.
───────

(210) M 2023 02200
(151) 08/03/2023
(732) S.C. ZETEA S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 540, JUDEȚ
SATU MARE, COMUNA MEDIESU
AURIT, 430123, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

brener

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

33. Distilat de bere.
───────

(210) M 2023 02201
(151) 08/03/2023
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
PANCREON TRILIPOPRO

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

5. Substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, suplimente alimentare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 02202
(151) 08/03/2023
(732) SC HEALTHLINE SRL, ALEEA

SINAIA NR. 4, BL. 82, SC. 1, ET.
3, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MEDIPASS Ai
acces la sănătate
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 24.13.02; 02.09.14; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, servicii administrative de
secretariat, lucrări de birou, servicii de
administrare a afacerilor clinicilor medicale,
servicii de secretariat pentru pentru stabilirea
programărilor si trimiterea pacienților la medic,
servicii de administrare a abonamentelor
medicale (planuri de servicii medicale preplătite),
toate serviciile de mai sus sunt referitoare la
domeniul medical.
36. Asigurări, afaceri financiare, asigurări de
sănătate, servicii de asigurare pentru plata
cheltuielilor medicale.
38. Servicii de telecomunicații oferite pentru
centrale telefonice (call center-uri) si pentru linii
telefonice de asistență în cazuri de urgență
(hotline), toate serviciile de mai sus referitoare la
domeniul medical.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de îngrijire medicală ambulatorie, servicii de
consiliere medicală și servicii de informare
medicala, servicii de tratament medical, servicii
de analize medicale, servicii medicale preplătite
(sub formă de abonament medical), servicii
medicale oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2023 02203
(151) 08/03/2023
(732) KAVASI SUPERMARKET SRL,

STR. AVRAM IANCU NR.11-13,
CAM.1, AP.3, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Supermarket Costinești

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie.

───────

(210) M 2023 02204
(151) 08/03/2023
(732) ELEKTRA DENTAL S.R.L., STR.

BARBU ISCOVESCU NR.19,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII NR.
152, SC. III, AP. 96, JUD. CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ELEKTRA DENTAL
Excellence in dentistry

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.10

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

clase:
10. Aparate pentru utilizare în ortodonţie,
proteze stomatologice, aparate şi instrumente
stomatologice, aparate şi instrumente medicale,
aparate medicale pentru calmarea durerii,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi pentru utilizare cu instrumente medicale,
instrumente medicale electronice, aparate
medicale cu ultrasunete, aparate de investigaţii
medicale radiologice, truse cu instrumente
medicale, instrumente medicale cu acţionare
pneumatică, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, dulapuri pentru instrumente
medicale, mese pentru instrumente medicale,
mese pentru proceduri medicale, scaune pentru
proceduri medicale, standuri pentru instrumente
medicale, scaune medicale pentru tratarea
pacienţilor, mese fabricate special pentru
consultaţii medicale, mese medicale pentru
examinare sau tratamente, proteze medicale,
proteze pentru tratamente medicale, implanturi
medicale, implanturi medicale din materiale
artificiale, alezoare dentare, aparate cu jet
de pulbere de uz dentar, aparate cu raze
x pentru imagistică dentară, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic şi medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate de
anestezie artificială, aparate de imagistică
medicală, aparate dentare cu raze x, aparate
dentare de detartraj, aparate dentare electrice,
aparate dentare pentru aliniere paralelă, aparate
dentare pentru frezare, aparate ortodontice,
aparate ortodontice (aparate dentare) pentru
îndreptarea dinţilor, aparate pentru terapia
cu ultrasunete, aparate pentru utilizare în
reconstrucţia dinţilor, aparate pentru utilizare de
către igienişti dentari, aparate pentru utilizare
la identificarea bolilor periodontale, aparate
pentru utilizare în confecţionarea protezelor
dentare, aparate pentru utilizare de către
tehnicieni dentari, aparate pentru vizualizarea
imaginilor dentare, aparate radiologice de uz
medical, aparate şi instrumente chirurgicale
de uz dentar, aparate utilizate la fabricarea
dinţilor artificiali, aparate utilizate pentru fixarea
dinţilor artificiali, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, cleme dentare pentru fixarea
danturii preexistente, cleşti de uz stomatologic,
cleşti de uz tehnico-dentar, copci de uz medical,
coroane dentare de acoperire, coroane pentru
dinţi, dinţi artificiali, discuri pentru şlefuire de uz
dentar, discuri de tăiere de uz dentar, discuri
abrazive de uz stomatologic, dispozitive de
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găurire de uz dentar, dispozitive de injectare
pentru produse farmaceutice, dispozitive pentru
confecţionarea modelelor dentare, dispozitive
pentru îndreptarea dinţilor (aparate ortodontice),
echipament stomatologic, echipamente de înaltă
frecvenţă pentru coagulare, de uz stomatologic,
echipamente de înaltă frecvenţă pentru tăiere,
de uz stomatologic, fotolii de examinare
special concepute pentru uz dentar, freze
de uz dentar, freze dentare, freze folosite
în stomatologie, grefe de os din materiale
artificiale, grefe de uz chirurgical, gutiere
dentare, implanturi artificiale, implanturi dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
implanturi protetice, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, implanturi (proteze)
folosite pentru grefele de os, implanturi
(proteze) pentru utilizare în chirurgia maxilo-
facială, instrumente destinate utilizării în
protetică dentară, instrumente endodontice,
instrumente protetice pentru uz stomatologic,
instrumente utilizate la fabricarea dinţilor
artificiali, instrumente utilizate pentru fixarea
dinţilor artificiali, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, irigatoare pentru ţesutul
periodontal folosite în tratamente dentare, lasere
de uz stomatologic, linguri de amprente (de uz
stomatologic), mănuşi pentru uz stomatologic,
măşti de faţă transparente pentru personalul
medical, măşti de protecţie pentru gură de uz
stomatologic, măşti faciale de protecţie pentru
uz stomatologic, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, mobilier
special pentru uz stomatologic, oglinzi de
uz stomatologic, oglinzi stomatologice, organe
artificiale şi implanturi, părţi artificiale pentru dinţi,
perii interdentare utilizate în tratamente dentare,
pivoţi dentari, pivoţi din materiale preţioase
pentru uz dentar, pivoţi din metale preţioase
pentru uz stomatologic, pivoţi radiculari, protetică
şi implanturi artificiale, proteze dentare, proteze
dentare parţiale, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturaţie), proteze sub formă
de restaurări complete de coroană, proteze
sub formă de restaurări parţiale de coroană,
proteze sub formă de incrustaţii inlay, punţi
pentru implanturi de uz dentar, punţi dentare,
scaune de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de uz medical
sau stomatologic, scaune fabricate special
pentru uz stomatologic, scaune stomatologice,
seringi de uz stomatologic, sonde dentare
pentru tratamente dentare, spatule pentru
amalgam dentar, spectrocolorimetre dentare,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, suporturi pentru

implanturi de uz dentar, suporturi pentru
implanturi, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinţilor, viziere de
protecţie pentru uz stomatologic.
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite de
clinici dentare, inclusiv servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice, respectiv:
tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală și
analize specifice domeniului, servicii medicale,
servicii de stomatologie estetică, consultanții
stomatologice, asistență stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
igienă dentară, servicii de albire a dinților, servicii
de curățare a dinților.

───────

(210) M 2023 02205
(151) 08/03/2023
(732) SALVADOR PATRIK S.R.L.,

STR. PODUL VIILOR NR.14,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP.96, JUD. CLUJ,
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

SALVADOR PATRIK
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 24.09.03

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte,
eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, bentițe de gât (părți
de articole de îmbrăcăminte), mănuși, curele
(accesorii vestimentare).
42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, artă grafică și
design, cercetare în domeniul designului,
cercetare și dezvoltare de produs, cercetare și
dezvoltare de produse, consultanță profesională
privind amenajarea de interior, consultanță în
decorațiuni interioare, consultanță în materie de
design, creare de design de produse de consum,
creare de imbracaminte, incaltaminte si articole
care servesc la acoperirea capului, decorațiuni
interioare, design de costume, design de
bijuterii, design de articole de porțelan, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
accesorii de modă, design de pălării, design
de prototipuri, design de produs, design și
dezvoltare de produs, furnizare de informații
despre servicii de design vestimentar, întocmire
de rapoarte cu privire la design de artă grafică,
planificare în domeniul designului, servicii de
consultanță în design vestimentar, servicii de
design de bijuterii, servicii de design de
încălțăminte.

───────

(210) M 2023 02206
(151) 08/03/2023
(732) SUPERDIET CLINIC S.R.L.,

STR. JUDETULUI NR. 1, AP.
101, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SD SUPERDIET CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de îngrijire medicală ambulatorie, servicii de
consiliere medicală și servicii de informare
medicala, servicii de tratament medical, servicii
de analize medicale, servicii de psiholog, servicii
de telemedicină, servicii medicale oferite de
clinici medicale.

───────

(210) M 2023 02207
(151) 08/03/2023
(732) LABORATOARELE REMEDIA

S.R.L., STR. PAPUSOIULUI NR.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GREEN SUGAR PREMIUM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Alimente și băuturi dietetice de uz medical,
alimente dietetice și produse dietetice pentru
scopuri medicale, îndulcitori dietetici pentru
uz medical, suplimente nutritive, preparate
farmaceutice, aditivi alimentari ca suplimente
alimentare.
30. Îndulcitori naturali, și anume ierburi de
stevia prelucrate pentru utilizare ca ingredient
în alimente, băuturi și în produse alimentare
dietetice, extracte de stevia pentru utilizare
ca ingredient în alimente dietetice, îndulcitori
naturali, în special sub formă de tablete sau sub
formă de pudră/granulată/cristalină/instantanee
sau sub formă lichidă sau siropoasă, produse
de panificație, zahăr, ciocolată și produse
de cofetă rie, în contextul unei diete/nutriții
cu conținut caloric redus, aditivi alimentari în
scopuri comestibile (arome și/sau substanțe
aromatizante), aditivi alimentari (nenutritivi)
pentru utilizare ca agenți de aromatizare, ceai
și produse asemănătoare ceaiului (infuzii din
plante și fructe) pentru consumul uman, extracte
de ceai, ceai rece, băuturi cu sau pe bază de
ceai/ceai din plante/ceai de fructe (de asemenea,
sub formă de băuturi gata de băut și/sau în
amestec cu băuturi și/sau sucuri de fructe),
preparate constituite predominant din extracte
de ceai și/sau extracte de produse similare
ceaiului sub formă de pulbere și/sau granule și/
sau sub formă instantanee, chiar aromatizate și/
sau vitaminizate și/sau mineralizate și/sau care
conțin condimente și/sau constituenți lactici și/
sau alte ingrediente, băuturi sub formă de pudră
și băuturi gata de băut (în măsura în care sunt
incluse în clasa 30), în special pe bază de
ceai, produse asemănătoare ceaiului, extracte
de ceai, cafea, extracte de cafea, înlocuitori de
cafea, extracte de înlocuitori de cafea, cacao,
malț, zahăr, cicoare și/sau alte ingrediente
aromatizante (în fiecare caz individual și/sau în
combinație între ele), de asemenea cu adaos
de înlocuitori de zahăr, gustări de cereale și
preparate din cereale, sosuri de fructe, pudră
de ciocolată (de asemenea, în amestec cu
lapte praf), în special ca pudră de ciocolată
de băut, cacao, cafea, înlocuitori de cafea,
bomboane preparate din zahăr, produse pe bază
de ciocolată, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, miere,
siropuri și melasă, înghețată, müsli, sosuri de
fructe.

───────

(210) M 2023 02208
(151) 08/03/2023
(732) UAT MUNICIPIULUI BUZĂU,

STR. DACIEI NR. 1, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

B Buzău CIRCULAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, bleumarin,
portocaliu

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

35. Servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor cu privire la deseuri, deseuri electrice,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate, marketing.
41. Servicii educative referitoare la probleme
de mediu, servicii educaționale legate
deconservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediului, educatie,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2023 02209
(151) 08/03/2023
(732) FLAUVIA - ROMELIA SZABO,

BD. TRAIAN NR. 30, AP. 53, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
IAELA LIDIA MĂRIEȘ, SAT
SĂSAR, STR. EROILOR NR. 27,
JUD. MARAMUREȘ, COMUNA
RECEA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. ZIZINULUI NR. 84, SC. B,
AP. 14, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Trifolia

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 27.05.01; 02.09.01

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, pâine
fără gluten, ciocolată, zahăr, miere, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri și alte condimente, sosuri pentru salată,

scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
piper, produse de cofetărie / produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, flori sau frunze folosite ca substituenţi
pentru ceai, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), ghimbir pudră,
hominy (boabe de porumb uscate şi tratate),
făină din boabe de porumb uscate şi tratate
(hominy), miere, propolis/clei de albine de uz
alimentar, lăptişor de matcă de uz alimentar,
orz decorticat, ovăz decorticat, seminţe de
in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, nucşoară (condimente), făină de
ovăz, alimente pe bază de ovăz, drojdie, praf de
copt, algă marină (condiment), turmeric, ceaiuri
de plante, înlocuitori de ceai, ceară de albine
comestibilă.
35. Servicii de intermediere comercială,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
din clasele 3, respectiv preparate cosmetice
şi articole de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, parfumuri,
uleiuri esenţiale, 5 preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și 30 şi servicii din clasa 44, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru produsele din clasele
3, respectiv preparate cosmetice şi articole
de toaletă nemedicinale, suplimente dietetice
de uz uman și 30, servicii de comerţ online
cu amănuntul pentru produsele din clasele 3,
respectiv preparate cosmetice şi articole de
toaletă nemedicinale.
44. Servicii medicale, tratamente, servicii de
îngrijire sanitară, tratamente naturiste, servicii
de înfrumuseţare pentru persoane, manichiură,
coafură, masaj, terapie fizică, servicii de
cosmetică.

───────
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(210) M 2023 02210
(151) 08/03/2023
(732) NEW MOON MANAGEMENT

S.R.L., SAT PETRESTI, INTRAREA
MATINA NR. 2F, C1, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
PLANIFICATOR

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

35. Publicitate și marketing, estimări pentru
marketing, campanii de marketing, furnizare de
informații de marketing, marketing pe internet,
servicii de marketing, realizare de studii de
marketing, servicii de marketing direct, servicii
de marketing comercial, servicii de publicitate și
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de planuri de marketing, servicii de
agenție de marketing, planificare de strategii de
marketing, proiectare de studii de marketing,
furnizare de informații de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, marketing comercial (în afară
de comercializare), servicii de publicitate și
marketing online, marketing în cadrul publicării
de software, administrare în materie de
activități de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în marketing, asistență în marketing,
consultanță privind marketingul, consultanță
profesională în marketing, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță

pentru managementul marketingului,
consultanță în publicitate și marketing, servicii de
consultanță în marketing, servicii de consiliere
privind marketingul, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, previzionare de
marketing, efectuarea studiilor de marketing,
analiza tendințelor de marketing, analiza în
domeniul marketingului, efectuarea de studii
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, elaborare de studii de marketing,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
servicii de planificare pentru studii de marketing,
cercetarea de piață și studii de marketing, servicii
de cercetare cu privire la publicitate și marketing,
planificare strategică în afaceri, planificare
strategică de afaceri, servicii de planificare
pentru publicitate, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță privind planificarea în
afaceri, asistență, consiliere și consultanță
privind planificarea comercială.
41. Asistență profesională individualizată
(coaching).
42. Dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

(210) M 2023 02211
(151) 08/03/2023
(732) NEW MOON MANAGEMENT

S.R.L., SAT PETRESTI, INTRAREA
MATINA NR. 2F, C1, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
PREPARATOR

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

35. Publicitate și marketing, estimări pentru
marketing, campanii de marketing, furnizarea
de informații de marketing, marketing pe
internet, servicii de marketing, realizarea de
studii de marketing, servicii de marketing
direct, servicii de marketing comercial, servicii
de publicitate și marketing, întocmire de
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rapoarte de marketing, întocmire de planuri de
marketing, servicii de agenție de marketing,
planificare de strategii de marketing, proiectare
de studii de marketing, furnizare de informații de
marketing, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate și marketing online, marketing în
cadrul publicării de software, administrare în
materie de activități de marketing, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în marketing, asistență în marketing,
consultanță privind marketingul, consultanță
profesională în marketing, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului,
consultanță în publicitate și marketing, servicii de
consultanță în marketing, servicii de consiliere
privind marketingul, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, previzionare de
marketing, efectuarea studiilor de marketing,
analiza tendințelor de marketing, analiza în
domeniul marketingului, efectuarea de studii
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, elaborare de studii de marketing,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
servicii de planificare pentru studii de marketing,
cercetarea de piață și studii de marketing, servicii
de cercetare cu privire la publicitate și marketing,
planificare strategică în afaceri, planificare
strategică de afaceri, servicii de planificare
pentru publicitate, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță privind planificarea în
afaceri, asistență, consiliere și consultanță
privind planificarea comercială.
41. Asistență profesională individualizată
(coaching).
42. Dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

(210) M 2023 02212
(151) 08/03/2023
(732) NEW MOON MANAGEMENT

S.R.L., SAT PETRESTI, INTRAREA
MATINA NR. 2F, C1, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ActivatorHUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate și marketing, estimări pentru
marketing, campanii de marketing, furnizarea
de informații de marketing, marketing pe
internet, servicii de marketing, realizarea de
studii de marketing, servicii de marketing
direct, servicii de marketing comercial, servicii
de publicitate și marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de planuri de
marketing, servicii de agenție de marketing,
planificare de strategii de marketing, proiectare
de studii de marketing, furnizare de informații de
marketing, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate și marketing online, marketing în
cadrul publicării de software, administrare în
materie de activități de marketing, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
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41. Asistență profesională individualizată
(coaching).
42. Dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în marketing, asistență în marketing,
consultanță privind marketingul, consultanță
profesională în marketing, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului,
consultanță în publicitate și marketing, servicii de
consultanță în marketing, servicii de consiliere
privind marketingul, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, previzionare de
marketing, efectuarea studiilor de marketing,
analiza tendințelor de marketing, analiza în
domeniul marketingului, efectuarea de studii
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, elaborare de studii de marketing,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
servicii de planificare pentru studii de marketing,
cercetarea de piață și studii de marketing, servicii
de cercetare cu privire la publicitate și marketing,
planificare strategică în afaceri, planificare
strategică de afaceri, servicii de planificare
pentru publicitate, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță privind planificarea în
afaceri, asistență, consiliere și consultanță
privind planificarea comercială.


