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Cereri Mărci publicate în 20/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2023 00212 13/01/2023 VALENTIN MIHAI CARNUTA smartpvc

3 M 2023 00213 13/01/2023 DANIEL SABĂU Deppy

4 M 2023 00214 13/01/2023 DANIEL SABĂU Marysol

5 M 2023 00215 13/01/2023 COSTACHE BOGDAN MARIAN Fenomen Candy mixed Fruit

6 M 2023 00216 13/01/2023 COSTACHE BOGDAN MARIAN Fenomen Straw berry

7 M 2023 00217 13/01/2023 RAMONA-ANDRA ANUȘCA-
PANTELEMON

Ariata

8 M 2023 00218 13/01/2023 PROTECT EVERYTHING RGSG
S.R.L.

PROTECT EVERYTHING RGSG

9 M 2023 00219 13/01/2023 COSTACHE BOGDAN MARIAN FENOMEN WATERMELON

10 M 2023 00220 13/01/2023 NECKDEI SOLUTIONS SRL FIPP

11 M 2023 00221 13/01/2023 SC CASA PETRINA SRL CASA PETRINA

12 M 2023 00222 13/01/2023 S.C. PRODAL '94 S.R.L. Wembley Rhubarb Gin

13 M 2023 00223 13/01/2023 S.C. PRODAL '94 S.R.L. Wembley Peach Gin

14 M 2023 00224 13/01/2023 ADVERTIGO SRL INNOBUILD CONCEPT
MARKETPLACE

15 M 2023 00225 13/01/2023 EUROINS ROMANIA
ASIGURARE REASIGURARE
SA

EIRO

16 M 2023 00226 13/01/2023 SC CONSTRUCT MAITREI SRL Construct Maitrei

17 M 2023 00227 13/01/2023 EMYZBANGUL SRL EMYZ

18 M 2023 00228 13/01/2023 EUROINS ROMANIA
ASIGURARE REASIGURARE
SA

19 M 2023 00229 13/01/2023 ANDEMINA PROFESSIONAL
SRL

Andemina

20 M 2023 00230 13/01/2023 ILEANA-ALINA FLOREA-POP HĂI MA & HĂI COCOA

21 M 2023 00231 13/01/2023 ASOCIAȚIA PENTRU
AMBULANȚA BACĂU - AFJ

VIS DE CRĂCIUN

22 M 2023 00232 13/01/2023 BEST TELEFON GSM S.R.L. DAILY FRIENDS

23 M 2023 00233 13/01/2023 ALINA ANTONIU EDUCATIS

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00122 12/01/2023 IO & IU NETSQUARE SRL carsquare
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2023 00234 13/01/2023 BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED
GROWING CHANGE

25 M 2023 00237 13/01/2023 SCENTUM OBSESSION SRL DELIRIUM

26 M 2023 00238 13/01/2023 BEYOND LIFESTYLE S.R.L. BB BEYOND THE MEMBER
CLUB

27 M 2023 00239 13/01/2023 ALEXANDRU BURIAN COMPLEX SOFIA & VERUȚA În
inima Munților Gutâi

28 M 2023 00240 13/01/2023 MEDCONSTEAM SRL AlegLiceu MERGI LA SIGUR!

29 M 2023 00241 13/01/2023 BLOOM HEALTH
MANAGEMENT SRL

BLOOM CLINIQUE

30 M 2023 00242 13/01/2023 DAMVE COFFEE GROUP SRL LO CO LOUNGE&COFFEE

31 M 2023 00243 13/01/2023 MEDCONSTEAM SRL AL

32 M 2023 00244 13/01/2023 TOP SEEDS SRL TOP SEEDS PENTRU
RECOLTE DE TOP

33 M 2023 00245 14/01/2023 ALEX-FABIAN SMITH Dr Corbyn

34 M 2023 00246 14/01/2023 SORIN-NICUȘOR NISIPEANU AMIN FUNERARE

35 M 2023 00247 15/01/2023 LUX PROFIL TRADE SRL Lux Profil

36 M 2023 00248 15/01/2023 DEXIMO SRL TIME Watches & Jewellery

37 M 2023 00249 15/01/2023 DIANA DARII ArtDiana.ro

38 M 2023 00250 15/01/2023 ILIE PANA
LAURENTIU MARIAN
UNGUREANU

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

(540)
carsquare

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

12. Vehicule.
───────

(210) M 2023 00212
(151) 13/01/2023
(732) VALENTIN MIHAI CARNUTA,

STR. MIHAIL KOGALNICEANU,
BL. Y6 SC. B ET. 2 AP.
21, JUD. TELEORMAN,
TURNU MAGURELE, 145200,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

smartpvc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

6. Feronerie pentru ferestre, feronerie pentru
uși, accesorii din metal pentru tâmplărie
respectiv: mânere metalice pentru uşi, zăvoare
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, balamale metalice de uși și ferestre, cadre
metalice pentru plase de țânțari.
17. Garnituri de etanșare

───────

(210) M 2023 00213
(151) 13/01/2023
(732) DANIEL SABĂU, STR. NICOLAUS

COPERNICUS 1, AP.3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Deppy

(531) Clasificare Viena:
03.05.05; 19.13.22; 27.05.01; 09.03.01;
09.09.07; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
maro, roz, rosu

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

(210) M 2023 00122
(151) 12/01/2023
(732) IO & IU NETSQUARE SRL,
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2023 00214
(151) 13/01/2023
(732) DANIEL SABĂU, STR. NICOLAE

COPERNICUS 1, AP. 3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Marysol

(531) Clasificare Viena:
03.05.05; 09.03.01; 09.09.07; 27.05.01;
29.01.15; 21.01.25

(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru, rosu, roz

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2023 00215
(151) 13/01/2023
(732) COSTACHE BOGDAN MARIAN,

STR. PREDEAL NR. 16, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Fenomen Candy mixed Fruit

(531) Clasificare Viena:
08.01.24; 05.07.22; 05.07.09; 05.07.11;
05.07.20; 27.05.01; 29.01.15; 25.01.19;
08.01.24

(591) Culori revendicate:roșu, alb, albastru,
verde, galben, portocaliu, negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Bomboane, bomboane gumate, bezele,
bomboane cu jeleu de fructe, biscuiți, bomboane
și caramele, produse de cofetărie sub formă de
jeleuri, bomboane umplute cu jeleuri de fructe.

───────

(210) M 2023 00216
(151) 13/01/2023
(732) COSTACHE BOGDAN MARIAN,

STR. PREDEAL NR. 16, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Fenomen Straw berry

(531) Clasificare Viena:
05.07.08; 08.01.24; 25.01.19; 29.01.13

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

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

30. Bomboane, bomboane gumate, bezele,
bomboane cu jeleu de fructe, biscuiți, bomboane
și caramele, produse de cofetărie sub formă de
jeleuri, bomboane umplute cu jeleuri de fructe.

───────

(210) M 2023 00217
(151) 13/01/2023
(732) RAMONA-ANDRA ANUȘCA-

PANTELEMON, STRADA 6
NOIEMBRIE NR. 3, BL. 3, SC. B,
ET. 4, AP. 20, JUDEȚ SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Ariata

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.13

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 7509
C)

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

29. Mâncăruri preparate pe bază de carne,
gustări pe bază de carne, gustări pe bază de
legume, gustări pe bază de cartofi, gustări pe
bază de fructe, gustări pe bază de brânză,
gustări pe bază de lapte, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de alune.
43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
servicii oferite de hosteluri, servicii oferite
de pensiuni, servicii de cazare turistică și
de vacanță, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de furnizare de alimente
și băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
catering, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bar, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, închiriere de săli pentru evenimente
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sociale, servicii de cazare pentru evenimente,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de recepții pentru nunți
(spații).

───────

(210) M 2023 00218
(151) 13/01/2023
(732) PROTECT EVERYTHING RGSG

S.R.L., STRADA LUCEAFĂRULUI
NR. 1, BLOC E54, SCARA C,
APARTAMENT 17, JUDEȚ
SUCEAVA, MUNICIPIUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

PROTECT
EVERYTHING RGSG

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:maro închis
(HEX #663500), maro deschis (HEX
#D0AD6A, HEX #FDEDC9

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la echipamente de comunicații, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la echipamente de
comunicații.
37. Instalarea sistemelor de securitate,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalarea sistemelor de televiziune cu
circuit închis, întreținere și reparare de sisteme
de control al accesului fizic, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, servicii de

informații referitoare la instalarea de sisteme
de securitate, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate.
39. Transport securizat de bunuri, bani și valori.
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
consultanță în materie de securitate, servicii de
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
servicii de evaluare a gradului de siguranță,
servicii de supraveghere, servicii de marcare de
securitate a bunurilor, servicii de monitorizare
a alarmelor, servicii de monitorizare electronică
în scopuri de securitate, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății, bunurilor și persoanelor, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
prestate de gardă de securitate, supravegherea
alarmelor antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate.

───────

(210) M 2023 00219
(151) 13/01/2023
(732) COSTACHE BOGDAN MARIAN,

STR. PREDEAL NR. 16, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FENOMEN WATERMELON

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.13; 05.09.14;
08.01.24

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roșu, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Bomboane, bomboane gumate, bezele,
bomboane cu jeleu de fructe, biscuiti, bomboane
si caramele, produse de cofetarie sub forma de
jeleuri, bomboane umplute cu jeleuri de fructe.

───────

(210) M 2023 00220
(151) 13/01/2023
(732) NECKDEI SOLUTIONS SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI
202K, B3,SCA,AP.51, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FIPP

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 27.05.01; 20.05.01

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

9. Software pentru dezvoltare de aplicații,
aplicații software descărcabile
42. Creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile, proiectare software
calculatoare, scrierea de coduri, stocarea
electronica a datelor

───────

(210) M 2023 00221
(151) 13/01/2023
(732) SC CASA PETRINA SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 427, SAT
CORUNCA, JUD. MURES,
COMUNA CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
CASA PETRINA

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), furnizarea de informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bar, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2023 00222
(151) 13/01/2023
(732) S.C. PRODAL '94 S.R.L., STR.

DRUMUL INTRE TARLALE NR. 1,
CERNICA, JUD. ILFOV, CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

(540)
Wembley Rhubarb Gin

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive (lichioruri și spirtoase).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de produse din clasa 33
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
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pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în J legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2023 00223
(151) 13/01/2023
(732) S.C. PRODAL '94 S.R.L., STR.

DRUMUL INTRE TARLALE NR. 1,
CERNICA, JUD. ILFOV, CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

(540)
Wembley Peach Gin

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive (lichioruri și spirtoase).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de produse din clasa 33
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în J legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
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de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2023 00224
(151) 13/01/2023
(732) ADVERTIGO SRL, DR. DIMITRIE

DRAGHIESCU, NR. 10, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

INNOBUILD CONCEPT
MARKETPLACE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 26.11.01

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

clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de publicitate pentru arhitecți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de firme pe internet și în alte medii de
comunicare.

───────

(210) M 2023 00225
(151) 13/01/2023
(732) EUROINS ROMANIA ASIGURARE

REASIGURARE SA, STRADA
JIULUI NR.8, J8 OFFICE PARK,
CLADIREA A, ET.2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(540)
EIRO

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

35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de promovare, servicii de marketing comercial,
servicii de intermediere comercială, servicii
de analiză comercială, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de gestionare, administrare
și asistență comercială în domeniile asigurărilor,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
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servicii de asigurare, pentru a permite clienților
să compare, să vadă și să cumpere aceste
servicii de pe un site web.
36. Servicii de asigurare, servicii de brokeraj
în asigurări, servicii de reasigurări, servicii de
asigurare de viață, servicii de intermediere
de asigurări de viață, asigurare de viată
si de sanatate, asigurări pentru protecția
ipotecilor, asigurare pentru protecţia veniturilor,
asigurare de daună pentru societăţi, asigurări
de răspundere civilă profesională, asigurarea
casei, proprietăților, bunurilor și autovehiculelor,
servicii de asigurări și de subscriere, evaluare
și estimare de asigurări, administrarea asigurării,
precum administrarea și prelucrarea solicitărilor
de despăgubire, evaluare și gestionare a
riscurilor pentru asigurări și asigurare, servicii
de investigare și cercetare pentru asigurare și
asigurări, informatii, consultanta si consiliere cu
privire la cele mentionate mai sus.
41. Educație și instruire, servicii de educație
și instruire în domeniul asigurărilor, servicii de
publicare on-line, furnizarea de publicatii online,
furnizarea de publicații online despre asigurare,
servicii de divertisment.

───────

(210) M 2023 00226
(151) 13/01/2023
(732) SC CONSTRUCT MAITREI SRL,

SEDIUL ADMINISTRATIV NR.
299, SAT MASLOC, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA MASLOC, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Construct Maitrei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), publicitate cu plata
per click, marketing, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing.

───────
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(210) M 2023 00227
(151) 13/01/2023
(732) EMYZBANGUL SRL, SAT SMIDA,

NR. 12, COM. BELIS, JUDEȚ CLUJ,
SMIDA, CLUJ, ROMANIA

(540)
EMYZ

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

19. Lemn și lemn artificial.
───────

(210) M 2023 00228
(151) 13/01/2023
(732) EUROINS ROMANIA ASIGURARE

REASIGURARE SA, STRADA
JIULUI NR.8, J8 OFFICE PARK,
CLADIREA A, ET.2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/62/38/62389.mp4

(531) Clasificare Viena:
04.05.04; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor

comerciale, administraţie comercială, servicii
de promovare, servicii de marketing comercial,
servicii de intermediere comercială, servicii
de analiză comercială, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de gestionare, administrare
și asistență comercială în domeniile asigurărilor,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurare (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienților să compare, să vadă
și să cumpere aceste servicii de pe un site web.
36. Servicii de asigurare, servicii de brokeraj
în asigurări, servicii de reasigurări, servicii de
asigurare de viață, servicii de intermediere
de asigurări de viață, asigurare de viată
si de sanatate, asigurări pentru protecția
ipotecilor, asigurare pentru protecţia veniturilor,
asigurare de daună pentru societăţi, asigurări
de răspundere civilă profesională, asigurarea
casei, proprietăților, bunurilor și autovehiculelor,
servicii de asigurări și de subscriere, evaluare
și estimare de asigurări, administrarea asigurării,
precum administrarea și prelucrarea solicitărilor
de despăgubire, evaluare și gestionare a
riscurilor pentru asigurări și asigurare, servicii
de investigare și cercetare pentru asigurare și
asigurări, informatii, consultanta si consiliere cu
privire la cele mentionate mai sus.
41. Educație și instruire, servicii de educație
și instruire în domeniul asigurărilor, servicii de
publicare on-line, furnizarea de publicatii online,
furnizarea de publicații online despre asigurare,
servicii de divertisment.

───────

(210) M 2023 00229
(151) 13/01/2023
(732) ANDEMINA PROFESSIONAL

SRL, CALEA GIULESTI NR 301,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 052034,
ROMANIA

(540)
Andemina

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

5. Produse igienice pentru medicină, alimente și
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluși, plasturi
și materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive

http://api.osim.ro/video/62/38/62389.mp4
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terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 00230
(151) 13/01/2023
(732) ILEANA-ALINA FLOREA-POP,

STR. PAJISTEI, NR 42, SAT OCNA
ȘUGATAG, JUDEȚ MARAMUREȘ,
COMUNA OCNA ȘUGATAG,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

HĂI MA & HĂI COCOA

(531) Clasificare Viena:
07.05.02; 18.01.09; 06.07.25; 02.03.04;
02.03.30; 11.03.02; 08.05.02; 23.01.25;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin (HEX
#51b4ed), verde (HEX #35ae0f),
portocaliu (HEX #f7bd98), albastru
(HEX, #4a5ba), maro (HEX #5b4c4b,
#9c6b4e), roz (HEX #bf314a), gri
(HEX #f5f6f1, #9898a2), turcoaz (HEX
#a5ffff), roșu (HEX #f20811), crem
(HEX #ebc7b2), alb (HEX #ffffff)

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

35. Publicitate și marketing, conducerea
afacerii, administrarea afacerii, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.
41. Oraganizarea de evenimente, activități
culturale, activități distractive, servicii
divertisment, divertisment pe internet,
divertisment online, divertisment difuzat prin
telefon, organizare de concursuri de divertisment
pe rețele sociale, divertisment furnizat prin
platforme online.
43. Servicii alimentație publică, servicii de
cazare.
44. Servicii de înfrumusețare pentru oameni.

───────

(210) M 2023 00231
(151) 13/01/2023
(732) ASOCIAȚIA PENTRU

AMBULANȚA BACĂU - AFJ, BLD.
UNIRII, NR. 74, JUDEȚ BACAU,
BACAU, BACĂU, 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)
VIS DE CRĂCIUN

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

36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale de sprijin, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
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furnizare de servicii educaționale pentru copii
prin intermediul grupurilor de joacă, furnizare de
instalații de joacă pentru copii, organizarea de
activități educative destinate copiilor, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente educative, servicii educative și de
instruire, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizarea spectacolelor,
planificarea de spectacole, organizarea de
spectacole culturale, organizare de programe
de instruire pentru copii, furnizare de centre
de recreere, organizarea și susținerea de
târguri de educație, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, servicii culturale, activități culturale,
furnizare de activități culturale, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, ateliere organizate în
scopuri educative, organizare de activități de
recreere în grup, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de manifestaţii publice
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, informaţii referitoare la educaţie,
servicii educaţionale, informaţii despre educaţie,
servicii de instruire, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de divertisment), publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale.

───────

(210) M 2023 00232
(151) 13/01/2023
(732) BEST TELEFON GSM S.R.L., STR.

ION LUCA CARAGIALE, NR. 15,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

DAILY FRIENDS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 08.07.04; 20.05.03; 05.09.12;
05.09.24; 08.07.10; 27.05.01; 27.05.17;
02.07.23

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#d7812a, #ef9c4c), roșu (HEX
#c21413, #fe0000), gri (HEX #d3d2d1,
#f7f7f7), alb (HEX #ffffff), albastru
închis (HEX #435f6b), verde (HEX
#3bd70b)

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

43. Servicii de restaurant, servicii de fast
food, servicii de alimentație publică, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2023 00233
(151) 13/01/2023
(732) ALINA ANTONIU, STR. FREZIILOR

NR.22 SAT BREAZU COMUNA
REDIU JUD IASI, BREAZU,
707406, IAȘI, ROMANIA

(540)
EDUCATIS

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

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

───────

(210) M 2023 00234
(151) 13/01/2023
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE, ,
LONDON, WC2R 2PG, GLASGOW,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GROWING CHANGE
(300)

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
41. Servicii educaționale, și anume furnizarea
de informații și instruire în legătură cu tutun,
înlocuitori de tutun, nicotină, înlocuitori de
nicotină, țigări/țigarete electronice, produse de
încălzire și vaporizatoare, servicii educaționale,
și anume, furnizare de informații și instruire în
legătură cu probleme de energie regenerabilă,
probleme de mediu, industria agriculturii, servicii
de divertisment sub formă de organizare de
evenimente de divertisment social furnizate prin
intermediul internetului, platformelor digitale și
reclamelor sociale, aranjarea și desfășurarea de
evenimente speciale în scopuri de divertisment
social, servicii de divertisment, și anume,
organizarea și aranjarea de evenimente în
scopuri de divertisment, care includ produse
de marcă, autocolante și coduri qr pentru
comercianți cu amănuntul și consumatori.

───────

(210) M 2023 00237
(151) 13/01/2023
(732) SCENTUM OBSESSION SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, BIROUL 8,
ETAJ 1, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DELIRIUM

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

3. Produse de parfumerie, preparate cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții.
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4. Lumânări parfumate.
5. Suplimente alimentare cu efect cosmetic,
lubrifianți sexuali personali.
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile, ceasuri
inteligente, ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
10. Vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, stimulente sexuale pentru adulți.
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, lanțuri pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri de mână, cutii pentru
bijuterii, inele pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), brelocuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea.
16. Publicații periodice tipărite, publicații
promoționale, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, articole de papetărie
și articole de birou, cu excepția mobilei,
calendare, agende, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și
de instruire, pungi, foi și folii din hârtie,
carton sau plastic pentru ambalare, împachetare
și depozitare, caractere și clișee tipografice,
carduri de cadouri, ambalaje pentru cadouri,
materiale promoționale imprimate.
18. Genți de mână, genți de umăr, poșete,
borsete, serviete, rucsacuri, ghiozdane, marsupii
pentru transportul copiilor mici, portofele, port-
carduri de piele, suporturi sub formă de portofele
pentru chei, genți de voiaj și de transport,
umbrele şi parasolare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30. Produse de patiserie și cofetărie pe
bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerate,
ciocolată tartinabilă, ciocolată umplută, batoane
de ciocolată, scoici de ciocolată, cafea cu
ciocolată, glazură de ciocolată, spume de
ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, ciocolată cu lichior, trufe de ciocolată,
fondue din ciocolată, vafe din ciocolată, dulciuri
din ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată cu
alcool, ouă de ciocolată, fondante de ciocolată,
bomboane de ciocolată, gofre de ciocolată,

biscuiți de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
ciocolată pentru glazuri, bomboane cu ciocolată,
iepurași de ciocolată, ciocolată fără lapte,
fructe trase în ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată,
migdale acoperite de ciocolată, napolitane
învelite în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri mici cu ciocolată, biscuiți înveliți în
ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată, tablete
de ciocolată umplute, amestecuri de ciocolată
caldă, batoane învelite în ciocolată, glazuri cu
aromă de ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
umpluturi pe bază de ciocolată, ciocolată sub
formă de praline, bomboane de ciocolată cu
umplutură, batoane de ciocolată cu lapte,
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, praline de ciocolată, caramele,
caramele (bomboane), caramele tari, caramele
în formă de figurine, caramele tari învelite
în zahăr, caramele umplute, caramele tari
(bomboane), înghețată.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, cărți, ziare, reviste,
calendare, agende, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la produse de papetărie, cărți, ziare,
reviste, calendare, agende, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu ridicata în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu accesorii de modă, servicii
de vânzare cu amănuntul cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu conținut înregistrat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la ochelari,
rame de ochelari, ochelari de soare, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la ochelari,
rame de ochelari, ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri
și jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri și jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata de produse
de patiserie și cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul de produse de patiserie și
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la parfumuri, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la parfumuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, prezentarea

produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului local,
închiriere de standuri de vânzare, închiriere
de automate de vânzare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor de
fidelizare pentru clienți, servicii de vânzarea cu
amănuntul de vibratoare sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, servicii de vânzarea cu
amănuntul de brelocuri, servicii de vânzarea
cu amănuntul de stimulente sexuale pentru
adulți, servicii de vânzarea cu amănuntul de
suplimente alimentare cu efect cosmetic, servicii
de vânzarea cu amănuntul de lubrifianți sexuali
personali.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
furnizarea accesului la baze de date online,
transmisie de informații online, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de forumuri online, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
furnizarea canalelor de telecomunicații destinate
serviciilor de teleshopping.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
check-in ale liniilor aeriene, servicii de îmbarcare
prioritară, de check-in, de rezervare de locuri și
de rezervări pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, rezervare de bilete de avion, furnizare
de informații privind transportul aerian, furnizare
de informații cu privire la orarele de zbor,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, rezervare și organizare a accesului
în lounge-uri (aeroport), închirieri de mașini.
40. Servicii de gravură, imprimare și
personalizare produse.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închirierea echipamentelor
de jocuri, închiriere de echipament și
instalații sportive, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
evenimente și activități de divertisment, sportive
și culturale, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicarea de materiale
multimedia online.
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42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software online
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2023 00238
(151) 13/01/2023
(732) BEYOND LIFESTYLE S.R.L., B-

DUL SPLAIUL UNIRII, NR. 96,
CLADIRE C49, PARTER, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR. ION CÂMPINEANU, NR.
28, MOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BB BEYOND THE
MEMBER CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.23; 29.01.02

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

clase:
35. Promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri

la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de servicii, și anume
servicii de comerț, servicii bancare, servicii de
furnizare a alimentelor și băuturilor, servicii
de înfrumusețare, servicii oferite de săli de
sport, servicii de divertisment pentru copii
oferite prin intermediul spațiilor de joacă,
servicii de divertisment, servicii în domeniul
telecomunicațiilor(exceptand transportul lor),
permiţând clienţilor să vadă şi să achizitioneze
în mod convenabil aceste servicii, publicitate,
servicii de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor
pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare.
36. Oferirea de reduceri la unitățile participante
ale altora prin utilizarea unui card de membru.

───────
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(210) M 2023 00239
(151) 13/01/2023
(732) ALEXANDRU BURIAN, STR.

MATEI BASARAB, NR.101,
BL 64, ET 2, AP.9, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030673, ROMANIA

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

(540)

COMPLEX SOFIA & VERUȚA
În inima Munților Gutâi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 03.09.01; 05.01.16; 07.01.11

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

31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială.
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru

servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00240
(151) 13/01/2023
(732) MEDCONSTEAM SRL, STR.

STADIONULUI, NR. 12-14, SAT
GLINA, JUDET ILFOV, COMUNA
GLINA, ILFOV, ROMANIA

(540)

AlegLiceu MERGI LA SIGUR!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 02.01.03; 02.01.23; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#4CAF50)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
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sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 00241
(151) 13/01/2023
(732) BLOOM HEALTH MANAGEMENT

SRL, STR. MIHAI EMINESCU,
NR.225, CAMERA 219, JUDET
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

BLOOM CLINIQUE

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

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

44. Consultații medicale, servicii medicale,
asistență medicală, asistență medicală, clinici
medicale.

───────

(210) M 2023 00242
(151) 13/01/2023
(732) DAMVE COFFEE GROUP SRL,

STR. HRISOVULUI, NR.2-4,
PARTER, LOT 1, BL.2, SC.1,
AP.88, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LO CO LOUNGE&COFFEE

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

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2023 00243
(151) 13/01/2023
(732) MEDCONSTEAM SRL, STR.

STADIONULUI, NR. 12-14, JUDET
ILFOV, COMUNA GLINA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX#4caf50)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 00244
(151) 13/01/2023
(732) TOP SEEDS SRL, ŞOS. AMARA,

NR .2, JUDET IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

TOP SEEDS PENTRU
RECOLTE DE TOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03

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

clase:
1. Îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte sintetice, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte amestecate,
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îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
organice, îngrășăminte naturale, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru gazon, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru pământ, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte, îngrășăminte utilizate
pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură și
silvicultură.
4. Motorină.
5. Pesticide pentru horticultură, pesticide
agricole, pesticide, fungicide, fungicide
biologice, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, fungicide de uz agricol, fungicide de
uz horticol, insecticide, erbicide, erbicide de uz
agricol, erbicide biologice.
39. Închirierea de spații pentru depozitare,
închiriere de spații, structuri, unități și containere
pentru depozitare și transport, transport.

───────

(210) M 2023 00245
(151) 14/01/2023
(732) ALEX-FABIAN SMITH,

STR.OLTENITEI, NR.254, BL.151,
SC.2, AP.60, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Dr Corbyn

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

5. Suplimente nutritive, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive lichide, suplimente
dietetice si nutritive, suplimente nutritive de
uz veterinar, batoane alimentare ca suplimente
nutritive, suplimente nutritive pe baza de
alginat, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente nutritive care contin in principal
zinc, suplimente nutritive care contin in principal
fier, suplimente nutritive care contin extracte
de ciuperci, suplimente nutritive care contin
in principal magneziu, suplimente nutritive
care contin in principal calciu, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz
medical, suplimente nutritive sub forma de
prafuri pentru bauturi de tip instant, suplimente
nutritive fortifiante, care contin preparate
parafarmaceutice,utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescență, agenti de eliberare
sub forma de invelisuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
suplimente alimentare, suplimente alimentare

proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare cu luteină,
suplimente alimentare antibiotice pentru
animale, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare cu acid
folic, suplimente alimentare cu coenzima
Q10, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
minerale, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
polen, suplimente alimentare pe baza de
albumină, suplimente alimentare pe baza de
lecitina, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare din drojdie de
bere, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare realizate in
principal din vitamine, suplimente alimentare
realizate in principal din minerale, suplimente
alimentare alcătuite in principal din fier,
suplimente alimentare alcătuite in principal
din calciu, suplimente alimentare alcătuite in
principal din magneziu, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente alimentare pe bază de carbune
activ, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng, suplimente alimentare pe
baza de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe baza de semințe de
in, suplimente alimentare pe baza, de laptișor
de matca, suplimente alimentare pe bază de
pudra de acai, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru imbunatatirea formei fizice
si a rezistentei, suplimente alimentare pe
baza de ulei de seminte de in, preparate pe
baza de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare pe baza de
ulei de alge cu DHA, suplimente alimentare
sub forma de prafuri de spori de Ganoderma
lucidum, agenti de administrare sub forma de
pelicule solubile care facilitează administrarea
de suplimente alimentare, creme farmaceutice,
creme pentru acnee (preparate farmaceutice),
preparate farmaceutice, elixiruri (preparate
farmaceutice), preparate farmaceutice
diuretice, preparate farmaceutice antiepileptice,
preparate astringente(farmaceutice), preparate
farmaceutice antibacteriene, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice pentru animale,
preparate farmaceutice pentru rani, preparate
farmaceutice pentru tuse, preparate
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farmaceutice pentru raceala, preparate
si substante farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru inhalatoare, preparate
farmaceutice antiepileptice parenterale,
preparate farmaceutice antiepileptice orale,
preparate farmaceutice de uz veterinar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
matretii, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice pentru
tratarea hipertensiunii, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
hiperlipidemiei, preparate farmaceutice pentru
tratamentul hipercolesterolemiei, preparate
farmaceutice pentru tratarea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratarea
gutei, preparate farmaceutice care contin
cafeina, preparate farmaceutice pentru
tratarea cloasmei, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate
farmaceutice pentru uz uman, preparate si
substante farmaceutice antialergice, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru
ingrijirea părului, preparate farmaceutice
pentru tratamentul esofagitei, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice sub forma de banda, preparate
farmaceutice pentru tratarea dezechilibrelor
chimice, produse si preparare farmaceutice
pentru cloasma, preparate farmaceutice
pentru tratarea afectiunilor pielii, preparate
farmaceutice pentru sistemul nervos periferic,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor hormonale, preparate farmaceutice
pentru tratamentul fracturilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolii Parkinson,
preparate farmaceutice destinate utilizarii
in urologie, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolii cardiovasculare, preparate
farmaceutice pentru tratarea leziunile sportivilor,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor virale, preparate
farmaceutice destinate utilizarii în chimioterapie,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor autoimune, preparate
farmaceutice destinate utilizării în oncologie,
preparate farmaceutice pentru tratarea
sclerozei multiple, preparate farmaceutice
pentru activarea funcției celulare, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor digestive,

preparate farmaceutice pentru tratarea tumorilor
maligne, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor inflamatorii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor autoimune,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor oculare, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor oculare,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor inflamatorii, preparate farmaceutice
pentru utilizare în hematologie, preparate
farmaceutice pentru boli de urechi, preparate
farmaceutice care conțin celule stern, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, preparate farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor scheletice, produse de
curățare pentru acnee (preparate farmaceutice),
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii
pentru animale: produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
preparate farmaceutice pentru chirurgia oculară
sau intraoculară, preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecțiunilor musculo-scheletice,
preparate farmaceutice pentru ameliorarea
mușcăturilor de insecte, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antipiretice,
preparate farmaceutice injectabile pentru
tratamentul reacțiilor anafilactice, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
nervos, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor de
rinichi, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor de rinichi: preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului endocrin,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului metabolic, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului respirator,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului respirator, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului endocrin, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
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sistemului metabolic, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor sistemului endocrin,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului metabolic, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului metabolic, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
endocrin, plasturi pentru administrarea cutanată
a preparatelor farmaceutice, produse și
preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse și preparate
farmaceutice pentru pete de sarcină, preparate
farmaceutice cu acțiune asupra sistemului
nervos central, preparate farmaceutice
de inhalat pentru tratarea hipertensiunii
pulmonare, preparate și substanțe farmaceutice
pentru tratamentul bolilor gastrointestinale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
tulburărilor de ritm cardiac, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate și substanțe farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
oncologie, preparate și substanțe farmaceutice
destinate utilizării pentru anestezie, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor și
tulburărilor ochilor, preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului musculo-
scheletic, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor cauzate de
bacterii, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor sistemului genito-urinar, preparate
farmaceutice pentru utilizare în transplanturile
de țesuturi, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului genito-urinar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului genito-urinar, preparate
farmaceutice pentru utilizare în transplanturile
de organe, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului musculo-
scheletic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului genito-urinar,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea viermilor la animale de companie,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului nervos central (snc), preparate
farmaceutice pentru tratarea pielii uscate în
timpul sarcinii, preparate farmaceutice pentru
tratarea simptomelor bolilor provocate de radiații,
produse și preparate farmaceutice pentru
hidratarea pielii în timpul sarcinii, preparate

farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor
și dereglărilor respiratorii, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină, preparate farmaceutice pentru
prevenirea petelor pe piele în timpul sarcinii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
și afecțiunilor legate de sistemul imunitar,
linimente (preparate farmaceutice lichide sau
semisolide folosite pentru fricțiuni sau aplicații
locale), produse și preparate farmaceutice
pentru prevenirea petelor pe piele în timpul
sarcinii, ceai artificial (de uz medicinal), ceaiuri
din plante pentru uz medicinal, alifii medicinale,
infuzii medicinale, infuzii din plante medicinale,
ierburi medicinale, ierburi medicinale tradiționale
chinezești, ierburi medicinale uscate sau
conservate, medicamente din ierburi medicinale
tradiționale chinezești, uleiuri medicinale, creme
medicinale, creme de corp (medicinale), creme
medicinale pentru piele, creme pentru ten
(medicinale), creme de picioare (medicinale),
creme de noapte (medicinale), creme de
protecție medicinale, creme medicinale pentru
buze, creme medicinale pentru protecția pielii,
creme medicinale pentru îngrijirea picioarelor,
creme medicinale pentru îngrijirea pielii, creme
(medicinale) pentru bebeluși și copii, creme
(medicinale) aplicate după expunerea la soare,
nămoluri medicinale, sprayuri medicinale, poțiuni
medicinale, săpunuri medicinale, șampoane
medicinale, șampoane uscate medicinale,
rădăcini ale plantelor medicinale, extracte din
plante medicinale, loțiuni medicinale pentru
mâini, tratamente medicinale pentru scalp,
loțiuni de piele medicinale, pudre medicinale
pentru copii, pudre de talc medicinale,
decocturi din plante medicinale, preparate și
substanțe medicinale, balsamuri medicinale
pentru picioare, picături pentru ochi medicinale,
preparate pentru băuturi medicinale, tonere
medicinale pentru piele, loțiuni medicinale după-
ras, preparate de toaletă medicinale, spray-
uri medicinale pentru gât, spray-uri pentru
gât (medicinale), tampoane impregnate cu
preparate medicinale, suplimente medicinale
pentru hrana animalelor, tratamente (medicinale)
pentru pielea animalelor, preparate medicinale
pentru creșterea părului, preparate medicinale
terapeutice pentru baie, produse exfoliante
pentru ten (medicinale), loțiuni tonice pentru
piele (medicinale), produse medicinale pentru
tratamentul bucal, produse medicinale pentru
îngrijirea gurii, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, produse medicinale pentru
tratarea halitozei, preparate medicinale pentru
îmbăierea picioarelor, stimulente medicinale
pentru creșterea părului, produse medicinale
pentru curățarea dinților, unguente medicinale
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pentru aplicarea pe piele, preparate medicinale
pentru stimularea creșterii părului, apă
de mare pentru băi medicinale, ape de
gură medicinale împotriva cariilor, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, șampoane medicinale pentru
animale de companie, compoziții din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante
medicinale, folosite în scop medical, preparate
folosite ca aditivi la alimente pentru consum
uman (medicinale), preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților.

───────

(210) M 2023 00246
(151) 14/01/2023
(732) SORIN-NICUȘOR NISIPEANU,

STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.70,
BL.19, SC.B, ET.2, AP.9, JUDET
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

AMIN FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 02.09.14; 02.09.16; 05.03.13;
29.01.02; 29.01.08

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

clase:

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării.

───────

(210) M 2023 00247
(151) 15/01/2023
(732) LUX PROFIL TRADE SRL,

STR. MIHAIL KOGALNICEANU,
BL. Y6 SC. B ET. 2 AP. 21,
JUDET TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Lux Profil

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

6. Feronerie pentru ferestre, feronerie pentru uși,
balamale de metal uși și ferestre , cadre metalice
pentru plase de țânțari , balamale metalice
pentru uși, balamale din metal pentru ferestre,
amortizoare din metal pentru uși, clanțe metalice,
cremone din metal pentru ferestre, dispozitive
de închidere pentru uși, metalice, încuietori
metalice cu bolț, încuietori din metal pentru porți,
încuietori pentru uși metalice, opritoare metalice
pentru uși, mânere trăgătoare metalice pentru
uși, plase din metal împotriva insectelor pentru
ferestre, plase din metal împotriva insectelor
pentru uși, sisteme de închidere de siguranță
din metal, zăvoare metalice pentru ferestre,
zăvoare metalice pentru porți, feronerie, benzi de
protecție din metal împotriva intemperiilor, bolțuri
de metal pentru încuierea ușilor, bolțuri din metal
pentru tocuri de ferestre.

───────
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(210) M 2023 00248
(151) 15/01/2023
(732) DEXIMO SRL, STR. COLINDELOR,

NR. 2, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900178,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TIME Watches & Jewellery

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

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

14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasuri de mana, accesorii pentru
personalizarea ceasurilor precum curele, bratari,
cadrane, catarame.

───────

(210) M 2023 00249
(151) 15/01/2023
(732) DIANA DARII, ALEEA PROFESOR

(540)
ArtDiana.ro

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

16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, 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.

───────

(210) M 2023 00250
(151) 15/01/2023
(732) ILIE PANA, CALEA SEVERINULUI,

NR. 24, BL. 403A, SC. 1, AP. 3,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200222,
DOLJ, ROMANIA
LAURENTIU MARIAN
UNGUREANU, STR. UNIRII, NR.
19, JUD. DOLJ, BAILESTI, 205100,
DOLJ, ROMANIA

(540)
ZĂIBĂREL

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

33. Vin, băuturi spirtoase, băuturi alcoolice pre-
amestecate, vin roșu, vin fiert, vin spumant, vin
alb, vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin slab
alcoolizat, vin pentru gătit, punci de vin, vin
de căpșuni, vin de struguri, vin de fructe, vin
de mure, vin de prune, vin de yangmei, vinuri
de masă, vinuri albe spumante, vinuri roșii
spumante, vinuri spumante naturale, vinuri de
desert, vinuri cu alcool, vin de orez galben, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin spumant de struguri,
vin spumant de fructe, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), băuturi pe bază de vin, vinuri cu
indicație geografică protejată, piquette (băutură
pe bază de vin), cocteiluri preparate pe bază
de vin, băuturi aperitive pe bază de vin, vin
tradițional coreean de orez (makgeoli), vinuri cu
denumire de origine protejată, băutură alcoolică
pe bază de vin și fructe, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona.

───────DIMITRIE ATANASIU AZAAS, T10
CAMPUS TUDOR VLADIMIRESCU,
JUDET IASI, ROMANIA



ERATA 
 

Referitor la cererea de marca M 2023 00196 publicata in data 19/01/2023, clasele de servicii 

depuse la înregistrare sunt: 

 

-  Clasa  35 :  Publicitate;  gestiunea  afacerilor  comerciale:  administrație  comercială; 

lucrări de birou; cercetări și evaluări în domeniul afacerilor; servicii profesionale de 

consultanță în legătură cu activitatea și funcționarea întreprinderilor; consultanță în 

afaceri. 

 

-  Clasa  41  :  Educație;  instruire;  divertisment;  activități  sportive  și  culturale;  realizare, 

coordonare și organizare de seminarii, instruire în domeniul furnizării de servicii juridice; 

furnizare de cursuri de educație continuă în domeniul juridic; servicii de educație 

juridică; pregătire în domeniul dreptului; publicare de materiale tipărite privind domeniul 

juridic si in materie de pregătire profesională și probleme sociale; publicare de 

documente; publicare de publicații-periodice, publicare de texte si reviste altele decât cele 

publicitare. 

 

- Clasa  45 : Servicii juridice. 

http://spboprod2.osim.net:8080/backoffice-fe/

