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Cereri Mărci publicate în 16/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00089 09/01/2023 A&C PARTY STORE S.R.L. It's Party Time

NEVROMEDSAN SRL
NATURE NEST

7 M 2023 00096 09/01/2023 FONDUL EMERGENT DE
INVESTITII SA

BOLLITO MISTO FONDAT ÎN
2023

8 M 2023 00097 09/01/2023 FONDUL EMERGENT DE
INVESTITII SA

OSSO BUCO FONDAT ÎN 2023

9 M 2023 00098 09/01/2023 HEXAGON OA HEXAGON
www.suruburitimisoara.ro

10 M 2023 00100 09/01/2023 DAVGO PROTECT S.R.L. DAVGO PROTECT DP

11 M 2023 00101 09/01/2023 VESTMAR INVESTMENTS SRL Darlea

12 M 2023 00102 09/01/2023 MADALIN-MARIUS MÂGÂRIȚĂ CREWETZEL EVENT'S
EXCLUSIVE

13 M 2023 00103 09/01/2023 ALBINUȚA FERICITĂ
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

albinuța fericită

14 M 2023 00104 09/01/2023 ARREVIAN Arrevian

15 M 2023 00106 09/01/2023 S.C. LUPU JUNIOR 25 SRL Eloi Arrangements

16 M 2023 00107 09/01/2023 PHARMNET PLUS SRL Beneva

17 M 2023 00108 09/01/2023 PHARMNET PLUS SRL Sanatatea, mai aproape.

18 M 2023 00109 09/01/2023 SC ROMVIT ANIMAL
NUTRITION SRL

ROMVIT Animal Nutrition

19 M 2023 00110 09/01/2023 SC IO&IU NETSQUARE SRL EUALEG

20 M 2023 00111 09/01/2023 PASTEL TIME SRL Pastel

21 M 2023 00112 09/01/2023 FOTOSOLAR ENERGY SRL FOTOSOLAR.RO

22 M 2023 00113 09/01/2023 CORNELIU IONESCU wonderful

23 M 2023 00114 09/01/2023 LUCA BARTALESI BISONTE

24 M 2023 00115 09/01/2023 ALEXANDRU-ALIN PRICOPIE BNB365

2 M 2023 00090 09/01/2023 SC DOMENIILE BLAGA SRL VIN.O

3 M 2023 00091 09/01/2023 RED CIRCLE SRL

4 M 2023 00092 09/01/2023 RSX ENGINEERING SRL saberprop

5 M 2023 00093 09/01/2023 EDUARD PÎRVU HVNLY

6 M 2023 00095 09/01/2023 OMIDOX SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2023 00116 09/01/2023 ALEXANDRU ANDREI

COMANESCU
PIZZA DOROBANTI
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(210) M 2023 00089
(151) 09/01/2023
(732) A&C PARTY STORE S.R.L.,

ALEEA NUCILOR, NR. 15, SAT
MALUL MARE, JUDET DOLJ,
COM. MALU MARE, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

It's Party Time

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.07

(591) Culori revendicate:mov (HEX#ac34da),
albastru (HEX#01a0f2, HEX#bfe6f7),
alb (HEX#f7f7f7), rosu (HEX#fe0000),
galben (HEX#ffba14), verde
(HEX#009985, HEX#7dc243), roz
(HEX#ff0090), maro (HEX#ca6f06)

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

4. Lumânări utilizate pentru decorarea tortului.
8. Pompe de aer, acționate manual.
9. Ochelari cu led.
11. Ghirlande luminoase, ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, lumini
decorative.
12. Baloane umplute cu heliu, baloane cu aer
cald.
16. Benzi dublu-adezive pentru papetărie,
bannere din hârtie.

20. Ornamente de plastic pentru torturi.
28. Baloane pentru petreceri, baloane pentru
jocuri, joc (baloane de-), seturi de baloane,
baloane pentru jocuri și petreceri din folie
de aluminiu, latex, celofan și plastic, confeti,
decorații festive, perdea decorativă din folie
(decorații festive), bețe fluorescente de jucărie,
baloane de săpun (jucării), jocuri de tip pinata
(piniata), baloane cu confeti.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț cu
produsele din clasele 4, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 28.

───────

(210) M 2023 00090
(151) 09/01/2023
(732) SC DOMENIILE BLAGA SRL,

SAT FINTEŞTI NR. 435, JUDEŢUL
BUZĂU, COMUNA NĂENI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

VIN.O

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.07; 29.01.08; 05.07.10;
19.01.01

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

clase:
29. Carne, peste, păsări si vanat.
30. Cafea, ceai, cacao.
31. Produse agricole, horticole.
32. Bere, ape minerale si gazoase.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii.
34. Tutun, articole pentru fumători.
43. Restaurante, cazare temporara.

───────
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(210) M 2023 00091
(151) 09/01/2023
(732) RED CIRCLE SRL, STR. TOMPA

MIHALY, NR. 34, JUDET BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#fd0000),
alb (HEX#ffffff)

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, conținut înregistrat și descărcabil.
35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
în materie de activități de marketing, afișaj,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analiza impactului publicității, analiza reacției

la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de campanii promoționale,
dezvoltare de concepte de marketing, asistență
în afaceri, management și servicii administrative.
37. Încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, amplasare de cabluri, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate.
42. Servicii it, cu exceptia serviciilor de reparare,
intretinere si instalare a calculatoarelor si a
hardware-urilor de calculator, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, cercetare și dezvoltare de
produs, cercetare și dezvoltare de produse,
cercetare în proiectarea de calculatoare,
concepere de programe de recunoaștere facială,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță în materie de proiectare de
hardware de calculator, consultanță în domeniul
automatizării birourilor și spațiilor de lucru,
consultanță în domeniul desenului tehnic în
construcții, creare și design de site-uri web
pentru terți, creare, proiectare și întreținere de
pagini web, creare și actualizare de pagini
principale pentru rețele de calculatoare, design
de infrastructură informatică pentru terți.

───────

(210) M 2023 00092
(151) 09/01/2023
(732) RSX ENGINEERING SRL, STR.

APATEU, NR.11, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300543, TIMIȘ,
ROMANIA

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, materiale înregistrate, conținut
înregistrat și descărcabil.

───────

(210) M 2023 00093
(151) 09/01/2023
(732) EDUARD PÎRVU, STR SEPTIMIU

ALBINI, NR. 139-141, SC 3, AP
42, SC B, JUDET CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI , NR. 7, ET.2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
HVNLY

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru femei, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, blugi,
blazere, bluze, cămăși, cardigane, ciorapi,
cizme și ghete, colanți, costume, curele
(accesorii vestimentare), eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), fesuri, fulare (îmbrăcăminte),
fulare (eșarfe pentru gât), fuste, geci,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
îmbrăcăminte, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, jachete, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni,
pantaloni sport, pulovere, ncălțăminte de sport ,
șosete, șepci (articole de îmbrăcăminte), teniși,
trenciuri, trening (pantaloni de), tricouri, veste.
35. Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse vestimentare, servicii
de comert cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte
personalizate, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte personalizate, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole vestimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole vestimentare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2023 00095
(151) 09/01/2023
(732) OMIDOX SRL, STR. CVA

FLORILOR FN, JUD. BRASOV,
RASNOV, 505400, BRAȘOV,
ROMANIA
NEVROMEDSAN SRL, STR.
MUCHIA ISLAZULUI NR. 37,
JUD. BRASOV, RASNOV, 507027,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NATURE NEST

(531) Clasificare Viena:
05.07.03; 27.05.01; 26.11.05

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

clase:
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───────

(210) M 2023 00096
(151) 09/01/2023
(732) FONDUL EMERGENT DE

INVESTITII SA, STR. GHEORGHE
IONESCU SISETI, NR. 31-41,
VILA NR. 35, PARTER, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BOLLITO MISTO
FONDAT ÎN 2023

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00097
(151) 09/01/2023
(732) FONDUL EMERGENT DE

INVESTITII SA, STR. GHEORGHE
IONESCU SISETI, NR. 31-41,
VILA NR. 35, PARTER, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
OSSO BUCO FONDAT ÎN 2023
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, conserve și murături,
fructe conservate, fructe preparate, dulcețuri,
gemuri, gemuri din fructe, marmelada din fructe,
paste de legume.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
înghețată.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi.

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente,  folii  şi  pungi  pentru  ambalat  şi 
împachetat,  caractere tipografice,  forme  de 
tipar.
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(210) M 2023 00098
(151) 09/01/2023
(732) HEXAGON OA, CALEA

LUGOJULUI, NR. 48A, GHIRODA,
307200, ROMANIA

(540)

HEXAGON
www.suruburitimisoara.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.01; 14.03.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (HEX FF3333),
negru

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

(210) M 2023 00100
(151) 09/01/2023
(732) DAVGO PROTECT S.R.L., STR.

TABEREI BL.VI, SC. 2, ET. 2, AP.
31, JUD. TELEORMAN, TURNU
MĂGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

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

(540)

DAVGO PROTECT DP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.01.05; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de paza si securitate pentru
protectia fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor, servicii de pază și protecție,
servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază pentru infrastructuri

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual.
39. Ambalarea  și  depozitarea  mărfurilor.

───────
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prin sisteme de monitorizare la distanță, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2023 00101
(151) 09/01/2023
(732) VESTMAR INVESTMENTS SRL,

STR. TULCEA NR. 30, AP. 13, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400594,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Darlea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

11. Mașini de cafea espresso electrice, aparate
de cafea electrice, mașini de cafea electrice.
21. Căni de cafea.
30. Cicoare și amestecuri de cicoare, toate
folosite ca înlocuitori de cafea, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cafea), filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, băuturi
cu gheață pe bază de cafea, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea prăjite,
capsule de cafea, umplute, pungi de cafea,
umplute, cafea cu gheață, arome de cafea, cafea

decafeinizată, cafea gata preparată, cafea cu
ciocolată, amestecuri de cafea, băuturi din cafea,
cafea cu lapte.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2023 00102
(151) 09/01/2023
(732) MADALIN-MARIUS MÂGÂRIȚĂ,

ȘOS. GIURGIULUI NR. 119, BL. 11,
SC. 4, ET. 6, AP. 135, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CREWETZEL
EVENT'S EXCLUSIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.13; 26.01.05; 01.01.10

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale,
respectiv: distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, servicii de relații publice,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de relaţii
media, publicitate prin televiziune, desfășurarea
de evenimente comerciale, marketing prin
influenceri, creare si editare de podcasturi,
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cu scop publicitar, servicii de publicare de
podcasturi cu scop publicitar, productie de clipuri
video cu scop publicitar, editare și publicare
de clipuri video cu scop publicitar, servicii de
vânzare online si offline, servicii de creare de
clupuri publicitare.
41. Productie de clipuri video, altele decât
cele cu scop publicitar, editare și publicare
de clipuri video, altele decât cele cu scop
publicitar, creare si editare de podcasturi, altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de filmare
si editare de foto si video, organizarea de
evenimente de divertisment, organizarea de
petreceri (divertisment), servicii de publicare de
podcasturi, altele decât cele cu scop publicitar,
servicii de publicare de texte, altele decât cele
cu scop publicitar, producție de muzică, servicii
oferite de un studio de înregistrare.

───────

(210) M 2023 00103
(151) 09/01/2023
(732) ALBINUȚA FERICITĂ

COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, STR.
ULIȚA MARE NR.8A, JUD. SATU-
MARE, TURȚ, 447330, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

albinuța fericită

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 26.01.02; 26.01.04

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

5. Lăptișor de matcă și polen, ambele pentru
suplimente nutritive și medicamente.
29. Polen preparat ca produs alimentar.
30. Miere, propolis, clei de albine, lăptișor de
matcă pentru alimentație.

───────
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(210) M 2023 00104
(151) 09/01/2023
(732) ARREVIAN, STR. AGRICULTURII

NR. 53, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Arrevian

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, 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 jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte

de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calculatoare
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii.

───────

(210) M 2023 00106
(151) 09/01/2023
(732) S.C. LUPU JUNIOR 25 SRL, BD.

IULIU MANIU 144-146, BL. 34,
SC. 2, ET.3, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Eloi Arrangements

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

35. Servicii de comert online/offline si cu
ridicata, publicitate, marketing.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii arta florala
respectiv: aranjamente florale, confectionare
handmade de aranjamente florale.

───────

(210) M 2023 00107
(151) 09/01/2023
(732) PHARMNET PLUS SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU 10A,
CLADIREA CONECT, BUCURESTI,
032292, ROMANIA

(540)
Beneva

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
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
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și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 00108
(151) 09/01/2023
(732) PHARMNET PLUS SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU 10A,
CLADIREA CONECT, BUCURESTI,
032292, ROMANIA

(540)
Sanatatea, mai aproape.

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
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,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2023 00109
(151) 09/01/2023
(732) SC ROMVIT ANIMAL NUTRITION

SRL, STR. PETRE IONEL NR.
62, MANSARDĂ, CAMERA NR. 1,
SAT BRĂNEȘTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA BRĂNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

ROMVIT Animal Nutrition

(531) Clasificare Viena:
17.01.19; 26.11.05; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant, vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
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pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi,
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale, leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginați pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
prețioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarță de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterfal, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluși, scutece pentru bebeluși, scutece-
chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutic, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
țesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de țesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice, medii pentru culturi
bacteriologice, medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,

pernițe pentru protecția monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, cașete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale, bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanțe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii, preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, soluții
pentru lentilele de contact, soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curățarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
bețișoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarță
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
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distrugerea șoarecilor, detergenți pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanți
igienici, dezinfectanți pentru toalete chimice,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, febrifuge , fenicul pentru
scopuri medicale, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de pește pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice, făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare, adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluși, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru scopuri medicale,
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin înghețare adaptată
pentru scopuri medicale, carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, bețe de
afumare, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, gențiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri

medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfați, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide, preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziții pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, șampoane insecticid
pentru animale, soluții veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice: iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, mușchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluși, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb, apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malț pentru scopuri medicale, scoarță
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal, sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
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medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice, lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muștar pentru scopuri medicale,
muștar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muștar, cataplasme cu muștar, scoarță de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinență, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunțarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși, saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureți contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinți
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale, marijuana pentru scopuri
medicale, brățări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie,
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanți, pentru incontinență, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muștar, hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice,
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de

perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, șampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfați pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porțelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluși, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative,
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, substanțe radioactive
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
șobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activității
sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice:
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloți sanitari, lenjerie
intimă pentru menstruație, absorbante sanitare,
tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare, șervețele sanitare, absorbante
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative, tranchilizante,
fluid seminal pentru inseminare artificială,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianți
sexuali personali, geiuri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, preparate
pentru sterilizarea solului, solvenți pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice,
amidon pentru uz dietetic sau famaceutic,
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celule stern pentru scopuri medicale, celule
stern pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide ( medicamente), bețe de sulf
(dezinfectanți), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinților,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, șervețele
impregnate cu loțiuni farmaceutice, extracte
de tutun ( insecticide), țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, transplanturi (țesuturi vii),
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni
pentru spălători vaginale de uz medical,
vermifuge, antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților, vezicanți, preparate
veterinare, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează vița de vie, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, bureți cicatrizanți, vată pentru scopuri
medicale, creioane împotriva negilor, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de drojdie, dezodorizante
pentru tăvițele litierei.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
și forestiere brute și neprocesate, J grăunțe
și semințe brute și neprocesate, fructe și
legume proaspete, ierburi proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, puieți și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băutri pentru
animale, malț, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal: migdale (fructe), plante de aloe vera,
anșoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrășarea animalelor, preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(așternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deșeuri de trestie de
zahăr ( materie primă), scoarțe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâțe, terci de
tărâțe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrișcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal, produse reziduale
din cereale pentru consum animal, semințe

de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale ,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveți,
proaspeți, os de sepie pentru păsări, deșeuri
distilate pentru consum animal, biscuiți pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubație, fertilizate, icre de pește,
pește, viu, făină de pește pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreț), bulbi de flori, bulbi, flori, naturale,
flori, uscate, pentru decorare, nutreț, hrană
pentru animale, furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe( tescovină), tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe
(cereale), grăunțe pentru consum animal,
struguri, proaspeți, șroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, semințe de in
pentru consum animal, făină din semințe de in
pentru consum animal, semințe de incomestibile,
neprocesate, așternut pentru animale, așternut
de turbă, homari, vii, boabe de roșcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malț pentru fabricarea berii și
distilare, terci pentru îngrășarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulțire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluște, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri ( frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiță pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(așternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveți
de mare, vii, semințe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, semințe pentru plantare,
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semințe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluște, vii, arbuști, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeți, nutreț de grajd
pentru animale, strat de protecție din paie,
așternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
știuleți de porumb dulce neprocesat ( decojiți
sau întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală, gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeți,
legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, așchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultura și
silvicultură, dispersarea de fertilizatori și alte
substanțe chimice agricole pe suprafețe și pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma
terapie , servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, închirierea de echipamente
pentru ferme, servicii de viticultura, consultanță
în domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătății,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitalicești,
servicii de bănci de țesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistență
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilități, servicii de moașe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonție,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, îngrijirea animalelor de

───────

(210) M 2023 00110
(151) 09/01/2023
(732) SC IO&IU NETSQUARE SRL,

STR. SERGENT APOSTOL
CONSTANTIN NR. 16, BL. C2, SC.
1, ET. 11, AP. 1101, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061461, ROMANIA

(540)
EUALEG

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
aparatură audio video, piese de schimb
şi accesorii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2023 00111
(151) 09/01/2023
(732) PASTEL TIME SRL, BLD.2

GRANICERI, BLOC 21, SCARA
A, AP.8, JUDEȚ SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Pastel

companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie,
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea rețetelor
de către farmaciști, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienților
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalațiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turcești,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, asistență
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Plante si flori naturale.
───────

(210) M 2023 00112
(151) 09/01/2023
(732) FOTOSOLAR ENERGY SRL,

(540)

FOTOSOLAR.RO

(531) Clasificare Viena:
01.03.12; 01.03.15; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 26.07.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F4C300), albastru (HEX #284569),
verde (HEX #5FB138), alb

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

4. Energie electrică din energie solară.
9. Module fotovoltaice solare.

───────

(210) M 2023 00113
(151) 09/01/2023
(732) CORNELIU IONESCU, STR.

BREBU 5, BL. T5, SC. 1, ET. 8,
AP. 51, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
wonderful

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

43. Servicii oferite de baruri.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

(210) M 2023 00114
(151) 09/01/2023
(732) LUCA BARTALESI, STRADA

SF. MARIA 65, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BISONTE

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
6. Scări metalice, sârmă de sudură, baghete
pentru sudură, schele metalice, cofraje metalice,
garduri metalice.
7. Compactoare, mașini de tăiat, sisteme
de pompare, mașini de carotat,
ciocane demolatoare, betoniere, motocultoare,
motoburghie, trencher, tocătoare crengi,
atomizoare, remorci motocultor, echipamente
pentru gazon, compresoare, pompe de aer
comprimat, suflante, pompe cu diaframă, pompe
de apă electrice, pompe de apă cu motor,
snecuri, generatoare de curent, lifturi de șantier,
platforme de lucru, aparate de sudură, mașini
de spălat cu presiune, malaxoare, scarificatoare,
ghilotine, mașină de șlefuit pardoseli (elicoptere),
mașini de șlefuit pereți, vibratoare de beton,
pompe de beton, aspiratoare de uz industrial,
excavatoare, ciocane rotopercutoare.
8. Despicatoare de lemne, manuale.
9. Pompe de incendiu.
11. Pompe de caldură.

STRADA LABORATORULUI NR.
37, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI, 
100371, PRAHOVA,ROMANIA

───────
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12. Roabe, pompe de aer pentru automobile,
remorci pentru tractoare.
17. Furtunuri, flexibile, nemetalice.
19. Scări nemetalice, schele, cofraje
nemetalice, parapeți nemetalici, pentru drumuri.
35. Servicii de comerț en gross si en detail,
in magazine fizice sau online, pentru: scări
metalice, sârmă de sudură, baghete pentru
sudură, schele metalice, cofraje metalice,
garduri metalice, compactoare, mașini de
tăiat, sisteme de pompare, mașini de carotat,
ciocane demolatoare, betoniere, motocultoare,
motoburghie, trencher, tocătoare crengi,
atomizoare, remorci motocultor, echipamente
pentru gazon, compresoare, pompe de aer
comprimat, suflante, pompe cu diaframa,
pompe de apă electrice, pompe de apă
cu motor, snecuri, generatoare de curent,
lifturi de santier, platforme de lucru, aparate
de sudură, mașini de spălat cu presiune,
malaxoare, scarificatoare, ghilotine, mașini de
șlefuit pardoseli (elicoptere), mașină de slefuit
pereți, vibratoare de beton, pompe de beton,
aspiratoare de uz industrial, excavatoare,
ciocane rotopercutoare, despicatoare de lemne,
pompe de incendiu, pompe de caldură, roabe,
pompe de aer pentru automobile, remorci pentru
tractoare, furtunuri flexibile, scari nemetalice,
schele, cofraje nemetalice, parapeți nemetalici,
pentru drumuri.
37. Servicii de închiriere pompe de beton,
închiriere de platforme cu ridicare cu
autopropulsie, întreținere și reparație lifturi,
închiriere platforme de lucru la înălțime,
închiriere de schele, închiriere compresoare,
reparații și intreținere de compresoare, închiriere
de excavatoare.
39. Servicii de închiriere vehicule echipate cu
platforme de ridicare, închiriere de platforme de
ridicare cu autopropulsie, folosite în scopuri de
transport, închiriere macarale.
40. Servicii de închiriere de generatoare.

───────

(210) M 2023 00115
(151) 09/01/2023
(732) ALEXANDRU-ALIN PRICOPIE,

STR. MARTE, NR. 32, ET. E, AP. 3,
SAT SÂNPETRU, JUD. BRASOV,
COM. SÂNPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

BNB365

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, verde
închis, verde deschis, alb

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

35. Publicitate, marketing, servicii de
promovare, promovarea comercială, închiriere
de spații publicitare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, intermediere de contracte (pentru
terți), organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, prezentare
de bunuri si servicii, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
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unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile si serviciile
oferite de respectivii comercianți, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de comenzi online computerizate,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comenzi online, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, servicii imobiliare,
consultanță financiră privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, consiliere financiară privind investițiile
în proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, managementul
proprietăților imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet

(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru terți,
găzduirea unui site pentru stocare electronică de
fotografii digitale și videoclipuri, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2023 00116
(151) 09/01/2023
(732) ALEXANDRU ANDREI

COMANESCU, CALEA RAHOVEI
NR. 321, BL 28, SC 2, AP 47,
SECTOR 5, BUCURESTI, 70000,
ROMANIA

(540)
PIZZA DOROBANTI

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

30. Pizza.
───────


