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Cereri Mărci publicate în 20/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 02257 13/03/2023 VITALY FURNIKA VITTO ROSSI

2 M 2023 02329 13/03/2023 FILIP VASILICA - CRISTINEL FILIP CEZAR sartoria boutique

3 M 2023 02331 13/03/2023 GABRIELA-GEORGETA
GOCAN

Vis si facut

4 M 2023 02332 13/03/2023 SILVIU PRIGOANA ECO SUD

5 M 2023 02333 13/03/2023 SUNFISH LAKE SRL SUNLAKE

6 M 2023 02335 13/03/2023 MIRCEA - VASILE BREBAN INTEGRA CITY

7 M 2023 02336 13/03/2023 S.C. SLIK INFORMATICA S.R.L. SUPERFLORI

8 M 2023 02337 13/03/2023 COOL WIPES SRL BRITE

9 M 2023 02340 13/03/2023 WIRSEN SRL WIRSEN

10 M 2023 02341 13/03/2023 S.C. GUARD 93 SECURITY
S.R.L.

GUARD 93 SECURITY

11 M 2023 02342 13/03/2023 S.C. NORTH STAR SUPPORT
GROUP SRL

NSSG

12 M 2023 02343 13/03/2023 S.C. NORTH STAR SUPPORT
GROUP SRL

NSSG North Star Support Group

13 M 2023 02344 13/03/2023 HIGH CARE EXPERIENTIA
CENTRUM SRL

HIGH CARE EXPERIENTIA
CENTRUM

14 M 2023 02345 13/03/2023 SC CARTARE AGROCHIMICĂ
SRL

CARTAGRIS CARTARE
AGROCHIMICĂ ȘI
PEDOLOGICĂ

15 M 2023 02347 13/03/2023 FABRICA DE FUM SRL Fabrica de Fum

16 M 2023 02349 13/03/2023 GHEORGHE - FLOREA
VELCEA

BAIRAM Balcanic

17 M 2023 02350 13/03/2023 SC SUPPORT SOFT SRL Support Soft Împreună pentru
dezvoltare!

18 M 2023 02351 13/03/2023 S.C. TUROF DISTRUBUTIE
SRL

ALOE DETOX WATER PURE
PLUS

19 M 2023 02352 13/03/2023 SMART HOME CONSULTING
SRL

SMART HOME CONSULTING

20 M 2023 02353 13/03/2023 ABC ANDRALEX LOGISTIC
S.R.L.

ADOMIC

21 M 2023 02354 13/03/2023 STEP UP SOLUTIONS SRL STEP UP FLOOR

22 M 2023 02355 13/03/2023 FLORENTINA FÎNTÂNARU INTERVIEVISTA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2023 02356 13/03/2023 LBB FOCUS MEDIA SRL LOONATIQ

24 M 2023 02357 13/03/2023 GETNIC CONSTRUCT SERV
SRL

HOTEL IMPERIO RESTAURANT
SKY BAR SPA GYM
BALLROOM

25 M 2023 02359 13/03/2023 CONSTANTIN FANTANA DOMINATOR

26 M 2023 02360 13/03/2023 EUROPACKING AMBALAJE
SRL

ASOS

27 M 2023 02361 13/03/2023 ORTOESTET SRL Ortoestet ORTODONȚIE ȘI
ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ

28 M 2023 02362 13/03/2023 TRIPLEMOON DENTAL STUDIO
S.R.L.

VISION DENTAL ARTIST

29 M 2023 02363 13/03/2023 SAPHIRO CONCEPT S.R.L. Saphiro

30 M 2023 02364 13/03/2023 ION SIRBU MAGNY SECURITY

31 M 2023 02365 13/03/2023 NEOREC SOLUTION SRL NEOREC Solution Wise people
do recycling!

32 M 2023 02366 13/03/2023 BEST WOMAN STYLE SRL WILDFASHION

33 M 2023 02368 13/03/2023 ANA RALUCA MATEI Povești pe Biscuite

34 M 2023 02369 13/03/2023 SC MATCA NATURASL SRL Peachy Bloom

35 M 2023 02370 13/03/2023 STRONG GRUP IMOBILIARE
SRL

STTAGE INNOVATE YOUR LIFE

36 M 2023 02371 13/03/2023 PETRUȚA-OANA CRISTEA JoVitree

37 M 2023 02372 13/03/2023 SC MATCA NATURALS SRL Midnight Honey

38 M 2023 02373 13/03/2023 CONSTANTIN GABRIEL
GONCEAR

Echipamente-Bucuresti.ro

39 M 2023 02374 13/03/2023 BLUE EAGLE CONSULTING
SRL

dintoate.ro

40 M 2023 02375 13/03/2023 SIGMANORTEC SRL Sigmanortec

41 M 2023 02376 13/03/2023 INTACT MEDIA CAFE SRL LUNA Cafe&Bistro

42 M 2023 02377 13/03/2023 GREEN STUDIO S.R.L. boxads

43 M 2023 02379 13/03/2023 NATURE ART FLEURS SRL FLEURS DE PARIS artă florală și
cadouri

44 M 2023 02380 13/03/2023 OFFICE CAKE SRL Looka's - Facem o branza!

45 M 2023 02381 13/03/2023 ORICE DE LA TARA ODLT

46 M 2023 02382 13/03/2023 MARIUS-RĂZVAN EXARHU Ac de siguranță

47 M 2023 02383 13/03/2023 ART COOL CRISTAL S.R.L. CRISTALE COOL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2023 02384 13/03/2023 ZADA PRODCOM S.R.L. ZADA BRÂNZĂ CINSTITĂ

49 M 2023 02386 13/03/2023 LIVIU CIUMAS AiOdesign
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(210) M 2023 02257
(151) 13/03/2023
(732) VITALY FURNIKA, BVD

DOBROVOLSKY NR. 126 APT 216,
ODESSA, UCRAINA

(740) VULTUR & ASOCIATII CABINET
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, PARTER, AP. 91, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VITTO ROSSI

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

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

18. Genti si accesorii din piele si imitatie de
piele, produse din piele si imitatie de piele.
25. Articole de incaltaminte si accesorii pentru
incaltaminte.

───────

(210) M 2023 02329
(151) 13/03/2023
(732) FILIP VASILICA - CRISTINEL, B-

DUL. 1 DECEMBRIE 1918, NR.
30, BL. 8, SC. 1, PARTER, AP. 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032455,
ROMANIA

(540)

FILIP CEZAR sartoria boutique

(531) Clasificare Viena:
09.07.21; 23.05.05; 27.05.01; 27.05.11

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2023 02331
(151) 13/03/2023
(732) GABRIELA-GEORGETA GOCAN,

BD. ION MIHALACHE NR. 317,
BL. 3, SC. A, AP. 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Vis si facut

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
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38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea.

───────

(210) M 2023 02332
(151) 13/03/2023
(732) SILVIU PRIGOANA, STR.

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

(540)
ECO SUD

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

39. Transportul și depozitarea gunoiului,
descărcare (transport) de deșeuri, organizarea
serviciilor de transport.
40. Tratarea (reciclarea) deșeurilor,
transformare (reciclarea deșeurilor), reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, furnizare de
informații despre reciclarea deșeurilor, servicii
de informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor.

───────

(210) M 2023 02333
(151) 13/03/2023
(732) SUNFISH LAKE SRL, STR.

CAMPULUI NR. 185, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
SUNLAKE

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare

───────

(210) M 2023 02335
(151) 13/03/2023
(732) MIRCEA - VASILE BREBAN,

STR.GRĂNICERILOR NR.88E,
BAIA MARE, 430363, ROMANIA

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

(540)

INTEGRA CITY
(591) Culori revendicate:5001, 6027
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, servicii it

───────

(210) M 2023 02336
(151) 13/03/2023
(732) S.C. SLIK INFORMATICA S.R.L.,

STRADA TEIULUI NR: 12, BLOC
G2B, AP: 2, PARTER, FOCȘANI,
620076, VRANCEA, ROMANIA

(540)
SUPERFLORI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj , caractere tipografice, clişee, afișe,
cutii din carton sau hârtie, agende, albume,
autocolante (articole de papetărie), broșuri,
caiete, calendare, cărți, fluturași publicitari,
bilete, felicitări, fotografii (tipărite), plicuri
(papetărie), carduri, instrumente de scris,
cataloage, pancarte din carton sau hârtie, poster,
saci (pungi, plicuri) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje (papetărie), etichete, nu din
material textil.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
inclusiv prin internet, precum și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping și servicii de vânzare
prin corespondență online sau prin cataloage de
vânzare prin corespondență în legătură cu flori,
flori naturale, buchete florale, flori uscate, plante,
aranjamente flori naturale, aranjamente din flori
uscate decorative, bulbi de flori, semințe, servicii
de agenții de import-export, marketing.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură., servicii de
aranjament floral, confecționare de coroane,
îngrijirea gazonului, horticultura, grădinărit,
design peisagistic.

───────

(210) M 2023 02337
(151) 13/03/2023
(732) COOL WIPES SRL, STRADA

AEROPORTULUI NR. 18,
JUDETUL SUCEAVA, SALCEA,
PLOPENI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
BRITE

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

3. Detergenți, alții decât cei utilizați în procesele
de fabricație.

───────

(210) M 2023 02340
(151) 13/03/2023
(732) WIRSEN SRL, CARTIERUL

DOROBANTI 1, BLOC 33C, ETAJ
2, AP. 9, JUDET BUZĂU, BUZAU,
120081, BUZĂU, ROMANIA

(540)
WIRSEN

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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───────

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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
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(210) M 2023 02341
(151) 13/03/2023
(732) S.C. GUARD 93 SECURITY S.R.L.,

INDEPENDENTEI NR. 9, JUDEȚ
MEHEDINȚI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

GUARD 93 SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 26.01.01

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

45. Servicii de protecție fizică a bunurilor fizice și
a persoanelor și gardă de corp.

───────

(210) M 2023 02342
(151) 13/03/2023
(732) S.C. NORTH STAR SUPPORT

GROUP SRL, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 26,
MANSARDĂ, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NSSG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază
contractuale, servicii de pază și protecție,
intermediere în proceduri juridice, inspecția
fabricilor în scopuri de siguranță.

───────
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(210) M 2023 02343
(151) 13/03/2023
(732) S.C. NORTH STAR SUPPORT

GROUP SRL, STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 26,
MANSARDĂ, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NSSG North Star
Support Group

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază
contractuale, servicii de pază şi protecţie,
intermediere în proceduri juridice, inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă.

───────

(210) M 2023 02344
(151) 13/03/2023
(732) HIGH CARE EXPERIENTIA

CENTRUM SRL, SAT LIPA, STR.
CABANEI CĂLDĂRUȘANI, NR. 24,
JUD. ILFOV, COM. GRUIU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
HIGH CARE

EXPERIENTIA CENTRUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2023 02345
(151) 13/03/2023
(732) SC CARTARE AGROCHIMICĂ

SRL, STR. COSTIN NENIȚESCU,
NR. 14, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061468, ROMANIA

(540)

CARTAGRIS CARTARE
AGROCHIMICĂ

ȘI PEDOLOGICĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03

(591) Culori revendicate:vişiniu, galben,
verde

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

42. Servicii de cartografie, servicii de
cartografiere în domeniul agrochimic, realizarea
de analize de laborator în domeniul agrochimic,
recoltarea de probe de sol pentru analize,
servicii de măsurători cartografice, servicii de
catrografiere şi cartare, servicii de cartare în
domeniul agrochimic, design grafic pe calculator
pentru cartografiere prin proiecţie video, servicii
de informare privind siguranţa produselor de
fertilizare.

───────
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(210) M 2023 02347
(151) 13/03/2023
(732) FABRICA DE FUM SRL, STR.

ALEEA TUDOR NECULAI, NR. 123,
BL. 1009, JUD. IAŞI, IAŞI, 700714,
IAȘI, ROMANIA

(540)
Fabrica de Fum

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

29. Carne și produse din carne.
───────

(210) M 2023 02349
(151) 13/03/2023
(732) GHEORGHE - FLOREA VELCEA,

STR. RADU DE LA AFUMAȚI,
NR. 4A, ET. 2, AP. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI , 20667, ROMANIA

(540)
BAIRAM Balcanic

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

41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, producție de evenimente sportive,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, divertisment,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv.

───────

(210) M 2023 02350
(151) 13/03/2023
(732) SC SUPPORT SOFT SRL, CALEA

NATIONALA 88, BL.E3, SC.C, ET.2,
AP.8, BOTOSANI, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

Support Soft Împreună
pentru dezvoltare!

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.11.03; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#192b55, #213d78, #2f5aa8),
portocaliu (HEX #f15f24), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, software
adaptabil, software integrat, pachete de
software descărcabile, software de contabilitate,
pachete de software integrat, pachete de
software de calculator descărcabile, aplicații
software pentru telefoane mobile descărcabile,
software informatic de uz comercial, software
de administrare de afaceri, software pentru
gestionarea performanței economice, software
pentru planificarea resurselor întreprinderii (erp).
35. Publicitate, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, administraţie
comercială, administrarea afacerilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
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comenzi online, publicitate online, publicitate
și reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și marketing, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate în
vederea recrutării personalului, managementul
și administrarea afacerilor, întocmire de
reclame, administrarea afacerilor comerciale,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, administrare de afaceri,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de publicitate furnizate pe internet, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), servicii de prelucrare de date
(lucrări de birou), servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou)., administraţie
comercială, publicitate, administrație comercială,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale.
42. Creare de software, elaborare de software,
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului, software ca serviciu (saas), actualizarea
software-ului pentru computer, servicii de
consultanță pentru software, proiectare de
software pentru terți, dezvoltare și testare
de software, dezvoltare de software pentru
terți, dezvoltare software, programare și
implementare, design si dezvoltare de software,
dezvoltare de software pentru terti, proiectare,
dezvoltare și implementare de software,
consultanță în materie de proiectare și
dezvoltare de software, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it),
instalarea de software, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), dezvoltare de
software de calculator pentru terți, actualizare
de software de calculator pentru terți, eliminarea
erorilor de software de calculator pentru
terți, design și dezvoltare de software,
servicii it în legătură cu stocarea electronică
de date, servicii it cu excepţia instalării,
mentenanţei şi reparaţiei pentru calculatoare
şi hardware de calculator, servicii it pentru
protecția datelor, managementul proiectelor it,
programare pentru calculatoare, modernizare
de software de calculatoare, proiectare de
software, proiectare personalizată de software,
elaborare și actualizare de software informatic,
creare, întreținere și adaptare de software,
actualizarea și ameliorarea software-ului de
calculator, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
și actualizarea software-ului informatic, copiere

de software de calculator, testare de software de
calculator, configurare de software de calculator,
programare de pagini web, proiectare, creare și
programare de pagini web, programare de pagini
web personalizate, programare de software
pentru gestionarea inventarului, consultanță
tehnologică, servicii de consultanță tehnologică,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea sistemelor de
rețea, monitorizarea sistemelor computerizate
prin acces de la distanță, servicii de consultanță
în materie de proiectare de software de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
servicii de consultanță și de informații despre
proiectare, programare și întreținere de software
de calculator, servicii de consultanță în
materie de proiectare a sistemelor informatice,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe informatice, consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de programe pentru
baze de date informatice, servicii de consultanță
pentru proiectarea sistemelor informaționale,
actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, proiectare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare și dezvoltare de software
informatic, consultanță profesională privind
programele software de calculator, instalare
de software pentru baze de date, instalare și
întreținere de software pentru baze de date,
instalare, întreținere și actualizare de software
pentru baze de date, programare de software
pentru platforme de internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, identificarea defecțiunilor în software-
ul de calculator, programare de software pentru
procesarea datelor electronice (edp), stocarea
electronică a datelor, consultanță în materie de
programare pe calculator, servicii de consultanță
profesională privind programarea informatică,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor și de comunicații, servicii
de consultanță în materie de utilizare de software
de calculator, consultanță în domeniul proiectării
de software, consultanță în materie de testare
a sistemelor de aplicații informatice, servicii
de cercetare și consultanță privind software-
ul de calculator, servicii de consultanță în
materie de calculatoare și software, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, consultanță în domeniul integrării
sistemelor informatice, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, consultanță în materie de dezvoltare
de sisteme informatice, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
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calculator, consultanță tehnică privind instalarea
și întreținerea de software de calculator, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță
în materie de interfețe om-mașină pentru
software de calculator, actualizare de programe
de calculatoare pentru terți, actualizare și
întreținere de software și programe de calculator,
actualizare și adaptare a programelor de
calculator în funcție de cerințele utilizatorilor,
actualizarea bazelor de date informatice,
actualizarea programelor de calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
compilare de programe de calculator, creare
de pagini web, creare și întreținere de pagini
web, proiectare și creare de pagini principale și
pagini web, creare, proiectare și întreținere de
pagini web, creare de pagini web pentru alte
persoane, crearea și întreținerea de pagini web
personalizate, servicii de proiectare și creare de
pagini web, servicii de creare de pagini web
de internet, crearea și proiectarea de pagini
web pentru terți, creare și întreținere de site-
uri (pagini web) pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
creare, actualizare și adaptare de programe
de calculator, creare de programe informatice,
creare de site-uri pe internet, elaborare de
programe pentru calculatoare pentru terți,
elaborarea (conceperea) de software de
calculator, întreținere de software de prelucrare
a datelor.

───────

(210) M 2023 02351
(151) 13/03/2023
(732) S.C. TUROF DISTRUBUTIE

SRL, STR. HOREA, NR. 48A,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ALOE DETOX
WATER PURE PLUS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 05.03.13

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

clase:
32. Bere, bauturi non-alcoolice, ape minerale
si gazoase, bauturi din fructe si sucuri de
fructe, siropuri si alte preparate pentru fabricarea
bauturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────
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(210) M 2023 02352
(151) 13/03/2023
(732) SMART HOME CONSULTING SRL,

STR. MARCUS AURELIUS, NR.
13, CAM. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900744,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SMART HOME CONSULTING

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare.

───────

(210) M 2023 02353
(151) 13/03/2023
(732) ABC ANDRALEX LOGISTIC

S.R.L., SOS. SPATARULUI, NR.
13, BIROUL NR. 5, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)
ADOMIC

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing promoțional, campanii de marketing,
estimări pentru marketing, furnizarea de
informații de marketing, consultanță în
marketing, publicitate și marketing, asistență
în marketing, marketing de produse, studii
de marketing, servicii de marketing, servicii
de marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de

publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, promovare de
produse și servicii pentru terți, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de agenție de
publicitate, servicii publicitare pentru crearea
identității de brand pentru alte persoane,
elaborare de studii de fezabilitate în domeniul
afacerilor, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informațiilor, servicii de asistență și consultanță
în managementul afacerilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de consultanță pentru pregătirea și
realizarea de tranzacții comerciale.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
terestru, transport rutier, organizarea
transportului, organizarea transportării, transport
și depozitare, servicii de transport, transport
de marfă, logistică de transport, depozitarea
mărfurilor, servicii de depozitare, transport
de bunuri, transport de mărfuri, transport cu
camionul, transport rutier de mărfuri, servicii
de transport rutier, organizarea transportului
de mărfuri, servicii de distribuție, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul
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containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul.

───────

(210) M 2023 02354
(151) 13/03/2023
(732) STEP UP SOLUTIONS SRL, SAT

DUMBRAVITA, STR. J. R. KIPLING,
NR. 7, AP. 1, JUD. TIMIŞ, COM.
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
STEP UP FLOOR

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

17. Țesături textile stratificate pentru izolare,
produse stratificate care conțin spumă poliamidă
folosite ca produse de ignifugare, produse
stratificate care conțin spumă poliamidă pentru
izolare termică, produse stratificate care conțin
spumă poliamidă pentru izolare acustică, filme
din policlorură de vinil moale, cu satinaj superior
folosite în procesele de fabricație, panouri
confecționate din vinil folosite în fabricație,
panouri confecționate din vinil (semiprelucrate).
19. Plăci de parchet laminat, parchet stratificat,
panouri stratificate, panouri din plastic stratificate
destinat utilizării în construcție, învelitori din
vinil pentru pardoseli, placări exterioare din vinil
(materiale de construcții), parchete de lemn,
parchet cu placaj din lemn, parchet.
27. Linoleum, dale din linoleum, dale de
linoleum (pardoseli), dale din linoleum pentru
fixare pe pereții existenți, dale din linoleum
pentru fixare pe pardoselile existente, dale de
mochetă pentru pardoseli, linoleum destinat
utilizării la acoperirea podelelor, mochete
modulare, mochete (carpete), covoare și
mochete (textile), covoare antiglisante, covoare,
carpete și preșuri, material antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor, covoare care
acoperă doar o parte din podea, materiale de
covoare și covoare, covoare de cauciuc, substrat
de covoare, covoare din piese combinate,

materiale de bază pentru covoare, întărituri de
bază pentru covoare, dale de mochetă, dale de
mochetă cauciucată, dale de baie (mochetă),
dale de pardoseală din mochetă, întărituri pentru
dale de mochetă, dale de mochetă din material
textil, dale de mochetă din material plastic,
acoperiri antiderapante de pardoseală pentru
utilizare la scări, material antialunecare pentru
utilizare sub acoperirile de pardoseală, învelitori
pentru pardoseli.
37. Montare de podele laminate, montare
de mochete, montare de covoare, montare
pardoseli, montare tribune, montare de plăci
pentru pardoseli, montarea izolației la cavitățile
din perete, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, aplicarea de materiale de etanșare
antiderapante, de siguranță, pentru pardoseli,
parchetare, așezare pardoseli, instalare de
pardoseli false.

───────

(210) M 2023 02355
(151) 13/03/2023
(732) FLORENTINA FÎNTÂNARU, ALE.

LT. GHEORGHE STALPEANU,
NR. 6, BL. 6, SC. A, ET. 2, AP.
10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
INTERVIEVISTA

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

41. Educație, instruire, divertisment,
activitați culturale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, divertisment interactiv,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune interactive, realizare de programe
culturale, educative, 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 sauOF
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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, servicii de divertisment
audio, producție de înregistrări audio, editare
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de materiale de
divertisment audio, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, difuzare de
materiale educative, producție de materiale
video, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcast-
uri, altele decât cele în scop publicitar, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, producţie de podcast-uri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe culturale, divertisment si
educative pentru radio sau televiziune, pregătire
și producție de programe de radio și televiziune.

───────

(210) M 2023 02356
(151) 13/03/2023
(732) LBB FOCUS MEDIA SRL, STR.

ION LUCA CARAGIALE, NR. 47,
AP. 1, JUD. ILFOV, OTOPENI,
700100, ILFOV, ROMANIA

(540)
LOONATIQ

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2023 02357
(151) 13/03/2023
(732) GETNIC CONSTRUCT SERV

SRL, STR. CANALULUI, NR. 12,
JUD. CONSTANŢA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

HOTEL IMPERIO
RESTAURANT SKY BAR
SPA GYM BALLROOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.15; 27.05.17; 27.05.19; 05.03.13;
04.01.03; 26.01.03; 26.11.03

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

41. Organizare de evenimente de ceremonie,
furnizare de servicii de divertisment în club,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, organizare şi
planificarea de petreceri, organizare de expoziţii
pentru divertisment, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural educativ,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), servicii furnizate de

către cluburile de fitness, furnizare de instalaţii
pentru săli de sport, furnizare de servicii de săli
şi cluburi de sport.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de motel, închiriere
de spaţii pentru susţinere de conferinte,
convenţii, expoziţii, seminarii şi întruniri. servicii
de furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de lounge,
servicii de catering, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de terapie, servicii de igienă
şi îngrijirea frumuseţii pentru oameni.

───────

(210) M 2023 02359
(151) 13/03/2023
(732) CONSTANTIN FANTANA, STR.

PIOTR ILICI CEAIKOVSKI, NR. 10,
SC. B, ET. 1, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOMINATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Troliuri cu acționare electrică, troliuri acționate
pe bază de motor, motoare de troliu, troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, troliu de
extracție minieră.

───────
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(210) M 2023 02360
(151) 13/03/2023
(732) EUROPACKING AMBALAJE

SRL, STR. PAVEL CEAMUR
NR.4, JUDEȚ ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ASOS

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

6. Feronerie, structuri și construcții metalice
transportabile.
20. Umerașe și cuiere pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, taburete, suporturi pentru
umbrele, suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi pentru flori, suporturi pentru cărți,
suporturi pentru chei (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi de cărți, suporturi de arme,
montate pe perete, suporturi de carte, suporturi
cu rotile (mobilier), suporturi audio (mobilier)
pentru utilizare cu echipamente audio, șifoniere,
șifonier, standuri pentru lavoare (mobilier),
șezlonguri, șezlonguri de plajă cu acoperiș
împletit, șezlonguri pentru plajă, scăunele
pentru pescuit, scrinuri, scaune rabatabile,
scaune pentru pescuit, scaune înalte, scaune
pentru bebeluși, scaune pentru baruri, scaune
gonflabile, scaune ergonomice, scaune de masă
pentru bebeluși, scaune de lucru, scaune de
copii, scaune de birou, scaune ca mobilier
de birou, scaune, saltele de schimb, rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
pentru depozitare, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), rafturi din lemn
(mobilier), rafturi de perete (structuri) din
materiale nemetalice, rafturi de mobilă, rafturi
de depozitare (mobilier), rafturi de depozitare,
rafturi, premergătoare pentru bebeluși, polițe,
piese de mobilier, piese de asamblare pentru
mobilier, piedestaluri, picioare de scaun,
picioare de masă, perne pentru scaune, pereți
despărțitori sub formă de mobilier, pereți
despărțitori, paturi-canapea, paturi, saltele,
perne şi pernuţe, paravane simple (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
mobile (mobilier), paravane (mobilier), paravane
(mobilier) pentru birouri, panouri de stuf,
otomane, noptiere, module pentru depozitare
(mobilier), mobilier școlar, mobilier pentru
saune, mobilier pentru dormitor, mobilier pentru
depozitare, mobilier pentru curte interioară,
mobilier pentru copii, mobilier pentru computer,

mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru camping, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru bebeluși, mobilier încastrat
pentru dormitor, mobilier încastrat, mobilier din
stuf, mobilier din ratan, mobilier din plastic pentru
grădină, mobilier din materiale plastice, mobilier
din lemn, mobilier de uz casnic, mobilier de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier de
grădină din lemn, mobilier de grădină, mobilier
de exterior, mobilier de bucătărie, mobilier cu
rafturi pentru perete, mobilier combinat, mobilier
de baie, mobilă din bambus, mobilier, mobile
de birou, mobile care se pot transforma în
pat, rafturi de mobile , mese pliante, mese
pentru schimbarea scutecelor, mese pentru
grădină, mese pentru computer, mese pentru
birouri, mese de toaletă (mobilier), mese de
toaletă, mese (mobilier), mese de scris, mese
de picnic, mese de masaj, mese de lucru,
mese de camping, mese de bucătărie, măsuțe
pentru computere, măsuțe de toaletă, mese
consolă, mese cu banchete, mese, măsuțe,
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), kituri
de piese (comercializate în format complet)
pentru a fi asamblate ca mobilier, cutii pentru
jucării, huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, huse de protecție pentru mobilier
(ajustate), huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), huse adaptate pentru mobilier, fotolii
umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii puf),
fotolii rabatabile (mobilier), fotolii rabatabile,
fotolii, etajere, etajere de birou, elemente de
mobilier, dulapuri prevăzute cu oglindă, dulapuri
pentru veselă, dulapuri pentru vase, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
pantofi, dulapuri pentru haine, dulapuri pentru
dormitor, dulapuri pentru depozitare (mobilier),
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), dulapuri pentru
arme, dulapuri încastrate, dulapuri murale,
dulapuri metalice (mobilier), dulapuri metalice,
dulapuri din lemn, dulapuri de veselă (mobilă),
dulapuri de haine, dulapuri (mobilier), dulăpioare
suspendate, dulăpioare cu încuietoare pentru
bagaje, dulăpioare, dulapuri de depozitare
(mobilier), dulapuri de depozitare, dulapuri de
bucătărie, dulapuri cu vitrină, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri cu bază, dulapuri ca mobilier, divane,
cutii de depozitare pentru perne (mobilier),
corpuri de dulapuri, corpuri de bucătărie, corpuri
de birou independente, cărucioare (mobilier),
console (mobilier), comode (mobilier), comode,
canapele rabatabile, canapele extensibile,
canapele de perete, canapele (care sunt
extensibile), canapele, cadre pentru divane,
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bufeturi, birouri și mese, birouri portabile, birouri
modulare (mobilier), birouri mobile pentru scris,
birouri (mobilier), birouri, birou de scris, polițe
pentru biblioteci, etajere pentru biblioteci, bănci,
bănci (mobile), bancuri de lucru, banchete cu
rafturi, balansoare pentru copii, balansoare,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), articole pentru organizarea hainelor,
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier).
21. Coșuri de rufe, mese de călcat, dispozitive
pentru întins haine, frânghii pentru întins rufele,
huse pentru mese de călcat, suporturi de perete
pentru întins rufe, suporturi de uscat haine,
suporturi de uscat rufe, suporturi de întins rufe
pentru tavan, cu înălțime reglabilă.
24. Produse textile și înlocuitori ale acestora,
materiale textile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, analiză de preț.

───────

(210) M 2023 02361
(151) 13/03/2023
(732) ORTOESTET SRL, SAT. FELDRU,

JUDEȚ BISTRIȚA NASAUD,
COMUNA FELDRU, 427080,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Ortoestet ORTODONȚIE ȘI
ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.10

(591) Culori revendicate:crem (hex
#C6A8A6), roz (hex #E9B2A5)

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

44. Stomatologie, anestezie dentară, asistență
stomatologică, chirurgie, consiliere în domeniul
stomatologiei, consultații stomatologice,
furnizare de informații despre stomatologie,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
servicii de ajustare a protezelor dentare, servicii

de albire a dinților, servicii de chirurgie de
implanturi dentare, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
de curățare a dinților, servicii de igienă
dentară, servicii de ortodonție, închiriere de
instrumente stomatologice, servicii de tratament
de canale radiculare dentare, servicii medicale
de igienă orală, servicii de tratamente dentare
cu fluor, servicii oferite de clinici dentare, servicii
stomatologice, servicii stomatologice mobile,
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2023 02362
(151) 13/03/2023
(732) TRIPLEMOON DENTAL

STUDIO S.R.L., ALEEA CODRII
COSMINULUI NR. 3A, TARLA 59,
PARCELA 616/1, LOTUL 2, JUDEȚ
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)

VISION DENTAL ARTIST

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2023 02363
(151) 13/03/2023
(732) SAPHIRO CONCEPT S.R.L., STR.

DR. ION CANTACUZINO, NR. 20,
AP. 3, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Saphiro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

8. Mașini de tuns pentru animale (unelte de
mână), aparate de tuns animale, foarfece electric
de tuns pentru animale, clești pentru unghii,
pentru animale de companie, acționați manual.
9. Ceasuri inteligente, căști fără fir, încărcătoare
fără fir.
11. Umidificatoare, dezumidificatoare, căzi de
baie, aparate de aer condiționat portabile,
aparate pentru încălzirea mancării pentru
bebeluși, aparate electrice de încălzire a
mâncării pentru bebeluși, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși,
sterilizatoare pentru biberoane, sterilizatoare cu
ultraviolete.
12. Scaune de automobile, scaune auto pentru
copii, scaune auto portabile pentru copii, scaune

auto portabile pentru bebeluși, perne pentru
scaune de automobil, biciclete pentru copii.
20. Scaune de masă pentru bebeluși, fotolii,
organizatoare pentru sertare, oglinzi (sticlă
argintată), adăposturi și paturi pentru animale,
balansoare, balansoare pentru copii, canapele
pentru animale de companie, țarcuri pentru
bebeluși, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
culcușuri pentru animale.
25. Haine pentru copii, încălțăminte pentru copii,
bavete din material plastic pentru sugari.
28. Jucării pentru copii, jucării pentru copii mici,
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), saltele de joc cu jucării pentru copii
mici, trotinete, mașinuțe cu acționare electronică,
corturi de joacă, corturi de joacă pentru interior,
corzi de sărit, dispozitive flexoare de mână
pentru exerciții fizice, gantere (pentru ridicare de
greutăți), trambuline.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele 8, 9, 11, 12,
20, 25, 28.

───────
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(210) M 2023 02364
(151) 13/03/2023
(732) ION SIRBU, CALEA VACARESTI,

NR 328, BLOC 9C, SC 1, ETAJ 4,
AP. 18, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

MAGNY SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii
de protecție a animalelor, servicii de pază,
servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare
la distanță, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de securitate fizică,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, consultanță în
materie de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii prestate de

gardă de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de monitorizare electronică
în scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale.

───────

(210) M 2023 02365
(151) 13/03/2023
(732) NEOREC SOLUTION SRL, PREL.

GHENCEA 65B, BL.C1, SC.2, ET.3,
AP.10, CAMERA. 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, 030603, ROMANIA

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

(540)

NEOREC Solution Wise
people do recycling!

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 24.15.03; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Servicii de administrare a arhivei, respectiv
indexarea documentelor pentru terți.
39. Depozitarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor (transport), transport de deșeuri,
evacuarea deșeurilor (transport), colectare de
deșeuri comerciale, colectare de deșeuri lichide,
colectare de deșeuri menajere, colectare de
deșeuri industriale, colectare de hartie si
carton pentru reciclare, eliminarea (ridicarea și
transportul) deșeurilor, servicii de colectare a
deșeurilor menajere, inchiriere de containere de
reciclare.
40. Reciclarea deseurilor, tratarea deseurilor,
reciclarea și tratamentul gunoiului, servicii de
informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor,
servicii de reciclare, reciclare de deseuri.

───────

(210) M 2023 02366
(151) 13/03/2023
(732) BEST WOMAN STYLE SRL,

STRADA GHEORGHE ANDRASIU,
NR. 4, CAMERA 1, AP. 28, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
WILDFASHION

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

25. Haine de stradă pentru femei,
îmbrăcăminte, corsete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte de dormit,
corsete (articole de îmbrăcăminte), furouri
(articole de îmbrăcăminte), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte, corsete), chiloți de damă,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
șorturi femeiești sub formă de lenjerie intimă,
îmbrăcăminte pentru femei, imbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, costume de baie
pentru bărbați și femei, costume de baie

pentru femei, chiloți pentru femei, cămăși de
noapte pentru femei, maiouri interioare sau
de noapte pentru femei, încălțăminte pentru
femei, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
din piele, combinezoare (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din piele, cămăși
purtate peste îmbrăcăminte, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
cămăși și furouri, bikini, sutiene fără bretele,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
sutiene și brasiere, bretele pentru sutiene (piese
vestimentare), sutiene aderente, compleuri de
dormit, maiouri de corp, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, pantaloni de corp, bluze de
corp, lenjerie de corp, corsete (lenjerie de corp),
suspensoare (lenjerie de corp), combinezoane
(lenjerie de corp), body-uri (lenjerie de corp),
rochii pentru femei, rochii lungi de seară,
lenjerie intimă și de noapte, combinezoane
(lenjerie intimă), lenjerie intimă, lenjerie lungă,
lenjerie funcțională, corsete (lenjerie), lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie de corp lungă,
lenjerie intimă tip boxer, body-uri (lenjerie
de corp), topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), topuri cu spatele gol,
pijamale, blugi, salopete, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopete umplute cu puf., încălțăminte de
stradă, încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
de plajă, încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), articole de încălțăminte
pentru plajă, încălțăminte de plajă și sandale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, publicitate online, servicii de
comenzi online.

───────
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(210) M 2023 02368
(151) 13/03/2023
(732) ANA RALUCA MATEI, ALEEA

LAMOTESTI NR. 1, BL. 15, SC.
2, ET. 3, AP. 34, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Povești pe Biscuite

(531) Clasificare Viena:
04.03.09; 08.01.09; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roz, galben,
mov, verde, maro

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

30. Turtă dulce olandeză (taai taai), biscuiți
de turtă dulce, turtă dulce, specialități de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), pricomigdale (patiserie), prăjiturici
uscate (patiserie), pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
produse de patiserie umplute cu fructe, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie dulci aromate, preparate din zahăr
pentru cofetărie, produse de cofetărie din nuci,
deserturi preparate (produse de cofetărie), trufe
cu rom (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie învelite în

ciocolată, produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de migdale, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, glazură pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie pe
bază de făină, zefir (produse de cofetărie), biluțe
de zahăr pentru cofetărie, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse
de cofetărie înghețate sub formă de acadea,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr.
35. Servicii de comerț online, ofline, cu ridicata,
cu amănuntul, marketing.

───────

(210) M 2023 02369
(151) 13/03/2023
(732) SC MATCA NATURASL SRL, STR.

GOSPODARILOR NR 11A, JUDEȚ
IAȘI, IASI, 700011, IAȘI, ROMANIA

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

3. Preparate de curățare și parfumare, altele
decât pentru uz personal, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2023 02370
(151) 13/03/2023
(732) STRONG GRUP IMOBILIARE

SRL, ALEEA CRIZANTEMEI, NR.3,
SAT CORNETU, JUDEȚ DOLJ,
COM.SIMNICU DE SUS, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

STTAGE INNOVATE
YOUR LIFE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

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

clase:
36. Agentie imobiliara, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestionarea proprietatilor imobiliare,

servicii de achizitii imobiliare, administrarea de
bunuri imobiliare.
37. Constructii de cladiri rezidentiale, constructii
de cladiri rezidentiale si comerciale, constructii
civile, edificare constructii prefabricate,
impermeabilizarea constructiilor.
42. Arhitectura, design arhitectural, servicii de
arhitectura, intocmire de rapoarte arhitecturale,
servicii de planificare arhitecturala, proiectarea
spatiului (design) interior, servicii de design
interior si exterior, servicii de consultanta
in materie de design interior, servicii de
design mobilier pentru interiorul cladirilor, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor si a mobilierului pentru design
interior,proiectare de constructii, proiectare de
sisteme de constructii, servicii de proiectare
privind constructiile civile, proiectare de instalatii
de incalzire, servicii de proiectare tehnica
de instalatii pentru electricitate, servicii de
proiectare tehnica de instalatii pentru alimentare
cu apa, proiectare de instalatii industriale.

───────

(210) M 2023 02371
(151) 13/03/2023
(732) PETRUȚA-OANA CRISTEA, STR.

PRIDVORULUI NR.19, BL.20, SC.
2, AP.16, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041203, ROMANIA

(540)
JoVitree

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

19. Geamuri din sticlă colorată / vitralii
───────

(210) M 2023 02372
(151) 13/03/2023
(732) SC MATCA NATURALS SRL, STR.

GOSPODARI NR 11A, JUDEȚ IAȘI,
IASI, 700011, IAȘI, ROMANIA

(540)
Midnight Honey

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

3. Preparate de curățare și parfumare, altele
decât pentru uz personal, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
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produse de toaletă, produse cosmetice, produse
cosmetice și preparate cosmetice, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), preparate emoliente (cosmetice),
produse cosmetice, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, produse cosmetice
pentru uz personal, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
apă parfumată pentru lenjerie, parfumuri lichide,
parfumuri naturale, parfumuri solide, parfumuri,
parfumuri pentru corp, uleiuri naturale pentru
parfumuri, parfumuri de uz personal, parfumuri
pentru ceramică, parfumuri de camera sub formă
de spray, baze pentru parfumuri de flori, baze
pentru parfumuri de flori, uleiuri pentru parfumuri
și esențe.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, 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, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, căutare de sponsorizare, căutare
de sponsorizare pentru competiții sportive,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de concepte de marketing, marketing afiliat,
organizare și plasare de reclame.

───────

(210) M 2023 02373
(151) 13/03/2023
(732) CONSTANTIN GABRIEL

GONCEAR, ALEEA MADARASI,
NR. 13, BL. D4, SC.1, AP.38, ET 6,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032306,
ROMANIA

(540)
Echipamente-Bucuresti.ro

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2023 02374
(151) 13/03/2023
(732) BLUE EAGLE CONSULTING

SRL, PȚA PRESEI LIBERE, NR.1,
CASA PRESEI LIBERE , CORP
A3, ET.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS
SRL, CALEA GRIVITEI, NR. 164,
BL. K, SC. C, AP. 65, SECTORUL 1,
BUCURESTI, 010708, ROMANIA

(540)

dintoate.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

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

clase:
29. Conserve și murături, legume în conservă,
conserve de legume, conserve de carne, bucati
de carne refrigerate, carne, carne conservată,
carne congelată, carne procesată, carne sărată,
carne uscată, carne și produse din carne,
gelatine de carne, înlocuitori de carne, mezeluri,
pateuri din carne, salam, șuncă, amestecuri
de fructe și nuci preparate, cartofi, preparați,
chipsuri de legume, concentrat pe bază de
legume pentru gătit, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, concentrate din suc de
legume pentru alimente, fructe uscate, legume
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amestecate, legume congelate, legume în
saramură, legume conservate (în ulei), legume
procesate, amestec de uleiuri vegetale pentru
uz alimentar, grăsimi comestibile, grăsimi pentru
gătit, grăsimi vegetale de uz alimentar, extracte
de peste, extracte din fructe de mare, icre
artificiale, icre de pește, preparate, icre preparate
pentru consum uman, mâncăruri pe bază de
pește, pastă de pește, pește uscat, pește la
borcan, pește afumat, ouă, brânzeturi, băuturi
pe bază de lapte, iaurt, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, preparate din unt, legume fermentate.
30. Paste ziti, scoici din paste, paste congelate,
paste din hrișcă, paste din quinoa, paste din
linte, paste de migdale, paste de ciocolată,
conserve de paste, paste făinoase gata-
preparate, mâncăruri care includ paste, paste
pentru încorporare în pizza, paste alimentare
proaspete, alimente cu paste la conservă,
alimente preparate pe bază de tăieței, alimente
sărate preparate din făină de cartofi, amestecuri
de ovăz care conțin fructe uscate, boabe de
porumb prăjite, brioșe, chifle umplute, chipsuri
din cereale, chipsuri de porumb, chipsuri pe
bază de făină, chipsuri pe bază de cereale,
chipsuri integrale de grâu, clătite, covrigei,
floricele de porumb, fulgi, fulgi de cereale
uscate, gustări din porumb, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie congelate umplute cu carne și
legume, ravioli, amestecuri de aluat, fidea
uscată, macaroane, paste alimentare făinoase,
paste uscate, spaghete, tăiței.
32. Sucuri, sucuri carbogazoase, băuturi
nealcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor, amestec de sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe si
sucuri de legume.
35. Publicitate online, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, marketing
afiliat, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală.

───────

(210) M 2023 02375
(151) 13/03/2023
(732) SIGMANORTEC SRL, SAT

URECHESTI, NR. 144A, CAMERA
2, JUDET GORJ, DRAGUTESTI,
210234, GORJ, ROMANIA

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

35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────

(210) M 2023 02376
(151) 13/03/2023
(732) INTACT MEDIA CAFE SRL, STR.

PORUMBACU, NR. 13, BL. 86, AP.
88, ET. 6, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LUNA Cafe&Bistro

(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 restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncare la pachet, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering , servire de alimente și băuturi,

asigurarea de hrană și băuturi, servicii ale
bistrourilor, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri.

───────

(210) M 2023 02377
(151) 13/03/2023
(732) GREEN STUDIO S.R.L., IOAN

PLAVOȘIN, NR.3, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

boxads

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

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

35. Publicitate.
───────
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(210) M 2023 02379
(151) 13/03/2023
(732) NATURE ART FLEURS SRL,

NR.1677 A, JUDET MARAMURES,
MOISEI, 437195, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

FLEURS DE PARIS
artă florală și cadouri

(300)
Prioritate invocată: M 2022
08820/06-12-2022/RO

(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:

31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare.
35. Servicii de comert cu amanuntul al
florilor,plantelor si semintelor.

───────

(210) M 2023 02380
(151) 13/03/2023
(732) OFFICE CAKE SRL, STR.

ESARFEI, NR. 97B, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031868, ROMANIA

(540)
Looka's - Facem o branza!

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

29. Produse lactate și înlocuitori ai acestora.
───────

(210) M 2023 02381
(151) 13/03/2023
(732) ORICE DE LA TARA, STRADA

TRANDAFIRILOR NR. 4,
DOMNESTI, ILFOV, 077090,
ROMANIA

(540)

ODLT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
29.01.02; 29.01.05

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#ffca3b), mov (#682C8E)

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

35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de relații cu
publicul, analiza impactului publicității, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, compilare de anunțuri publicitare pentru a
fi utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
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───────

(210) M 2023 02382
(151) 13/03/2023
(732) MARIUS-RĂZVAN EXARHU,

SFÂNTUL CONSTANTIN, NR.
21, ET. 1, AP. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
STR.NATAȚIEI, NR. 63,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)
Ac de siguranță

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

9. Suporturi de stocare media, înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
software de animație, filme înregistrate,
filme cinematografice înregistrate, filme de
televiziune înregistrate, desene animate, dvd-
uri, cd-uri, discuri video, casete video,
benzi audio, înregistrări video, înregistrări
audio, înregistrări audio-vizuale, software de
calculator și aplicații software descarcabile
pentru utilizare pe computere personale,
laptopuri, dispozitive mobile, telefoane mobile
și tablete descărcabil, aplicații software
pentru divertisment descărcabil, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
sub formă de reviste descărcabile, aplicații
software pentru telefoane mobile descărcabil,
aplicații software pentru dispozitive mobile
descărcabil, fișiere de imagini, descărcabile,
fișiere de muzică, descărcabile, cărți electronice
descărcabile, programe interactive de jocuri
video descărcabile, software pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia prin
internet și rețele globale de comunicații,
software descărcabil pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia pe
dispozitive electronice digitale mobile, software
descărcabile pentru căutare, organizare și
recomandare de conținut multimedia, aplicații
mobile descărcabile, filme, emisiuni de
televiziune, spectacole de teatru și alte
spectacole de divertisment furnizate printr-un
serviciu video la cerere descărcabile, înregistrări
audiovizuale descărcabile, înregistrări muzicale
descărcabile.

de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare pentru terți, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovare de produse și servicii
pentru terți, publicitate prin bannere, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de anunțuri clasificate, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de generare
de clienți potențiali, servicii de promovare,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, servicii pentru strategia și planul
de afaceri, abonamente la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, realizare de
abonamente la pachete de informații, servicii de
comenzi online, indexare web în scop comercial
sau publicitar, marketing afiliat, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
producție de materiale publicitare, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea vânzării de
servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicitar (pregătirea de texte -e), publicitate,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, publicitate online, reactualizarea
materialelor publicitare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
publicitate, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
reclamă și publicitate, servicii promoționale de
publicitate, servicii publicitare și de promovare.
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16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și /sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de

telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activități
sportive și culturale, producție și distribuție
de programe video, producție de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferințe, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educație, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,OF
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materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate, închiriere,
leasing(fara posibilitatea de achizitionare in rate
sau prin inchiriere) sau închiriere de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate, expoziție
de programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate în scopuri de divertisment,
educaționale, sportive sau culturale, organizare
de divertisment, pregătirea și producția de
programe radio, programe de televiziune,
filme, benzi video preînregistrate, dvd-uri,
materiale audio și / sau vizuale, casete video
preînregistrate, discuri video preînregistrate
sau filme pentru distribuție pentru transmisie
sau difuzare prin orice mijloace, furnizare de
programe radio, programe de televiziune, filme,
materiale audio și / sau vizuale sau filme online
(nu poate fi descărcat), publicarea de materiale
tipărite și înregistrări, servicii de imagistică
digitală, dublaj, editare de benzi video, producție
cinematografică, închiriere de filme, studiouri de
film, furnizarea de facilități de cinematografe,
producția de spectacole, producție de benzi
video pentru filme, închiriere de echipamente
audio, închiriere de aparate de iluminat pentru
platouri de teatru sau studiouri de televiziune,
închiriere de proiectoare de film și accesorii,
închiriere de echipamente radio, închiriere
de televizoare și echipamente de televiziune,
închiriere de camere video, închiriere de benzi
video, producții de teatru, servicii de studio de
film, organizarea sau găzduirea de ceremonii
de premiere, prezentare de filme, producția de
efecte speciale pentru filme, servicii de rezervare
(incluse în această clasă) pentru evenimente
sportive, științifice, politice și culturale, producție
de lucrări de artă pentru filme de animație,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea de
conținut video și audio prin vânzare și închiriere,
prin care consumatorul are dreptul la vizionări
unice sau multiple ale conținutului media prin
orice formă de dispozitiv de redare, toate legate
de divertisment, educație, sport și cultură.

42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
furnizarea temporară de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web.

───────

(210) M 2023 02383
(151) 13/03/2023
(732) ART COOL CRISTAL S.R.L., SOS.

NICOLAE TITULESCU, NR. 95-103,
CAM. 2, BL. 8, SC. A, ET. 8, AP.
40, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, ET. 5, AP. 54,
SECTOR 2, BUCURESTI, SECTOR
2, ROMANIA

(540)

CRISTALE COOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
26.05.01; 29.01.01; 29.01.05

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

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 02384
(151) 13/03/2023
(732) ZADA PRODCOM S.R.L.,

COMUNA HORODNIC DE JOS NR.
1C, JUD. SUCEAVA, HORODNIC
DE JOS, 727301, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ZADA BRÂNZĂ CINSTITĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
05.05.21

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#6EA141, HEX #4A7335), galben (HEX
#F3EB47)

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

29. Produse lactate și înlocuitori.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri pentru terți.

───────

(210) M 2023 02386
(151) 13/03/2023
(732) LIVIU CIUMAS, STR. HOREA NR.

42-44, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400275, CLUJ, ROMANIA

(540)
AiOdesign

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

42. Amenajări interioare pentru clădiri (design).
───────
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