
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
19/01/2023

PUBLICATE ÎN DATA DE 26/01/2023



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/01/2023

2

Cereri Mărci publicate în 26/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00374 19/01/2023 ARDELEAN OLIMPIA CAMELIA

PFA
OLIA

2 M 2023 00375 19/01/2023 SECRET FAST SRL Pizza Oscar

3 M 2023 00376 19/01/2023 DANIELA BUCUR Start News Shoes&Bags Show

4 M 2023 00377 19/01/2023 XMEDITOR ADVERTISING SRL XM

5 M 2023 00378 19/01/2023 O 3 TRADE S.R.L. Lens.ro

6 M 2023 00379 19/01/2023 PRO ANALYSIS SYSTEMS SRL Pro Analysis

7 M 2023 00380 19/01/2023 ADRIAN-CEZAR PINTEA OPERA HOTEL TIMISOARA

8 M 2023 00381 19/01/2023 TODAY SOLUTION SRL Medihub

9 M 2023 00382 19/01/2023 DUMITRU POPESCU ProTicket

10 M 2023 00383 19/01/2023 DUMITRU POPESCU ProBilet

11 M 2023 00384 19/01/2023 GABRIEL LIȚĂ MediHub Ghiozdanul dedicat
urgențelor extreme

12 M 2023 00385 19/01/2023 MOBY INDUSTRIES SRL MOBY industries

13 M 2023 00386 19/01/2023 SIMRES ESTATE SRL BLOWVOLT

14 M 2023 00387 19/01/2023 BLAJUT VIOREL-IONEL ,,La Blăjuț"

15 M 2023 00388 19/01/2023 MORARU IONUT Panadinol dr.Ionut Moraru

16 M 2023 00389 19/01/2023 DAN COSTEL JITARIU ECONOMICOSUL.RO

17 M 2023 00390 19/01/2023 SANDU CONSTANTIN RIPOSTA CUP

18 M 2023 00391 19/01/2023 SANDU CONSTANTIN RIPOSTA BUCUREȘTI SABRE
MMVIII

19 M 2023 00392 19/01/2023 OLIMPIU GALANI Eppilya

20 M 2023 00393 19/01/2023 SKIN MEDIA SRL ...și cu asta, Pasta!

21 M 2023 00395 19/01/2023 WINERO SRL ALIRA Ghiurghiuliu

22 M 2023 00396 19/01/2023 ELISSE PREST SERV SRL in BERMUDE TRAVEL AGENCY

23 M 2023 00397 19/01/2023 COZMIN-MARIAN ARDELEAN APUSENI ULTRA RACE

24 M 2023 00399 19/01/2023 AMANET HOUSE SRL AMANET HOUSE

25 M 2023 00400 19/01/2023 P&P&P SRL FOTO OSKAR

26 M 2023 00401 19/01/2023 IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

Fidelity by IULIUS

27 M 2023 00402 19/01/2023 A-LINE STUDIO AUTHLINE INTERIORS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2023 00403 19/01/2023 VALENTIN-CRISTIAN

MANGALAGIU
TOTAL GSM

29 M 2023 00404 19/01/2023 MAGNET DEVELOPMENTS
S.A.

AMBER FOREST AGORA

30 M 2023 00405 19/01/2023 LUCA GALAVOTTI STAACK keeping you warm

31 M 2023 00406 19/01/2023 INGZO SRL RIVAL STORE

32 M 2023 00407 19/01/2023 ALEXANDRU GABRIEL TOMA pacofer

33 M 2023 00408 19/01/2023 ZENTIVA SA ZENTINOR

34 M 2023 00409 19/01/2023 MIND EDUCATION & HEALTH
SRL

Mind Education

35 M 2023 00410 19/01/2023 SIANA INTELIS SRL Eversim

36 M 2023 00411 19/01/2023 DIANA-MIHAELA MIHAI DECORIADA
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(210) M 2023 00374
(151) 19/01/2023
(732) ARDELEAN OLIMPIA CAMELIA

PFA, STR. DECEBAL NR. 40, AP.
54, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

OLIA

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

16. Prosoape din hârtie, șervețele.
35. Regruparea în avantajul terților în magazine
specializate și online a produselor de prosoape
de hârtie și șervețele (exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2023 00375
(151) 19/01/2023
(732) SECRET FAST SRL, STR B.P.

HASDEU NR.16, CAM.1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Pizza Oscar

(531) Clasificare Viena:
24.05.25; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, visiniu, galben
auriu

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

30. Pizza, pizza (preparată), sosuri pentru pizza,
blaturi de pizza, pizza împăturită (calzone),
amestecuri de pizza, pizza fără gluten, aluat
pentru pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza.

───────
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(210) M 2023 00376
(151) 19/01/2023
(732) DANIELA BUCUR, ALEEA CODRII

NEAMȚULUI NR. 7M, SC. 1, AP. 17,
BUCUREȘTI, 771197, ROMANIA

(540)
Start News Shoes&Bags Show
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00377
(151) 19/01/2023
(732) XMEDITOR ADVERTISING SRL,

STRADA VIDIN 33, CAMERA 1, ET
1, JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
XM

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și
de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, conținut înregistrat și
descărcabil, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
16. Materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare

din hârtie, carton sau plastic, hârtie și carton,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
batistuțe de hârtie, bavete cu mâneci, din
hârtie, bavete din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
cartonașe cu nume pentru mese, cârpe de
șters din hârtie, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, căptușeli parfumate pentru sertare,
căptușeli pentru sertare confecționate din hârtie
parfumată, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie aspră (pentru
toaletă), dantelă de hârtie, decorațiuni de hârtie
pentru masă, decorațiuni din carton pentru
alimente, dischete demachiante din hârtie,
fanioane de hârtie, fețe de masă de hârtie, fețe
de masă din hârtie, fețe din hârtie pentru masă,
filtre de apă din hârtie, filtre de cafea din hârtie,
hârtie pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, hârtie
pentru șervețele, hârtie pergament, hârtie de
protecție pentru cuptor, hârtie de toaletă, hârtie
de împachetat alimente, hârtie folosită pe mesele
de examinare, hârtie igienică, hârtie igienică de
toaletă, pancarte din hârtie sau carton, placarde
din hârtie, produse pentru față fabricate din
hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele de
flori, învelișuri din hârtie pentru colaci de wc,
hârtie plantabilă cu semințe (papetărie), hârtie
plantabilă pentru semințe (papetărie), hârtie
rezistentă la grăsimi, individualuri de masă din
carton, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, role de hârtie pentru case de marcat,
saci de gunoi din hârtie (pentru uz casnic), saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, prosoape din hârtie, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, protectoare din
hârtie pentru schimbatul scutecelor, pungi de
gunoi din hârtie, prosoape de hârtie, prosoape de
hârtie pentru față.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Echipamente pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, comert si servicii de informare a
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consumatorilor şi anume servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în ceea ce privește
(urmează să fie specificate de utilizator), vânzare
prin licitatie publica, închiriere de automate de
vânzare, servicii de brokeraj, servicii de contact
ale companiilor, servicii colective de cumpărare,
servicii comerciale de evaluare, acorduri de
concurență, distribuitor de servicii, servicii de
import și de export, servicii de mediere și
negociere, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți, servicii de abonament, asistenta in
afaceri, management şi servicii administrative,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare, şi de închiriere, închiriere şi leasing
în legătură menționate anterior, cuprinse în clasa
și consiliere, consultanță și informații pentru cele
menționate anterior.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare.
42. Servicii it, cu excepția serviciilor de reparare,
întreținere și instalare a calculatoarelor și
a hardware-urilor de calculator, servicii de
proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

(210) M 2023 00378
(151) 19/01/2023
(732) O 3 TRADE S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 48, JUDETUL
CLUJ, MIHAI VITEAZU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Lens.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, negru

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

9. Aparate și instrumente de optică.
───────

(210) M 2023 00379
(151) 19/01/2023
(732) PRO ANALYSIS SYSTEMS SRL,

STR. DELEA VECHE NR. 24,
CORP A, ETAJ 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, 024102, ROMANIA

(540)

Pro Analysis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#69B5D0), gri (HEX #646F77), alb
(HEX #FFFFFF)

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

1. Compoziții chimice și materiale utilizate
pentru scopuri științifice.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Instalare hardware de calculator și a
aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare și reparații de aparate
electrice, reparare și întreținere de aparate
electronice, reparații sau întreținere de aparate
și instrumente de laborator.
41. Instruire cu privire la manipularea
instrumentelor și aparatelor științifice de
cercetare în laboratoare, pregătire și instruire,
pregătire tehnică în domeniul analizelor chimice,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea de cursuri de pregătire în
domeniul științei.
42. Cercetare în laborator în domeniul chimiei,
consultanță în domeniul chimiei, efectuări și
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evaluări de analize chimice, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul chimiei, servicii
de cercetare și analiză chimică, consultanță
în materie de control al calității, testarea
funcționalității aparatelor și instrumentelor,
testare de control al calității pentru produse,
testare de aparatură, servicii de control de
calitate și de autentificare, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
în materie de testare a produselor, servicii de
consultanță în materie de testare a materialelor,
servicii de cercetare și dezvoltare, testarea
produselor, teste de control al calității.

───────

(210) M 2023 00380
(151) 19/01/2023
(732) ADRIAN-CEZAR PINTEA, STR.

ION RUSU SIREANU NR. 2C,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

OPERA HOTEL TIMISOARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00381
(151) 19/01/2023
(732) TODAY SOLUTION SRL, STR.

ARGENTINA NR. 25, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Medihub

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, răspândirea
materialelor publicitare, dezvoltarea de concepte
publicitare, demonstraţii cu produse, marketing,
servicii de comerţ online cu amănuntul,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzarilor, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, marketing prin influenceri,
promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, servicii de agenții de import și
export, servicii de vanzare online si offline,
vânzare prin licitație publică, furnizare de
informații despre metode de vânzare, servicii
de publicitate, marketing și promovare cu
privire la echipamente medicale, medicamente,
echipamente de protective, de igienă.

───────
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(210) M 2023 00382
(151) 19/01/2023
(732) DUMITRU POPESCU, CAMPIA

LIBERTATII NR. 29, BL. B6, SC.
2, ET. 4, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREȘTI , ROMANIA

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

(540)
ProTicket

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

41. Servicii ale agențiilor de bilete, rezervare
de bilete la concerte, servicii de agenții de
bilete (divertisment), rezervare de bilete la
evenimente culturale, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de rezervare
de bilete pentru teatru, servicii de rezervare
de bilete (de teatru), agenții de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente sportive, servicii
de agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de informații de bilete pentru sporturile
electronice, servicii de agenții de rezervare de
bilete la teatru, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
ale agențiilor de bilete pentru spectacole de
teatru, servicii de agenții de rezervare pentru
bilete la cinematografe, servicii de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte și spectacole de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, rezervare de locuri pentru
spectacole și rezervare de bilete de teatru,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
de divertisment, servicii de rezervare de bilete

și locuri la spectacole de teatru, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00383
(151) 19/01/2023
(732) DUMITRU POPESCU, CAMPIA

LIBERTATII NR. 29, BL. B6, SC.
2, ET. 4, AP. 59, SECTOR 3,
BUCUREȘTI , ROMANIA

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

(540)
ProBilet

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

41. Servicii ale agențiilor de bilete, rezervare
de bilete la concerte, servicii de agenții de
bilete (divertisment), rezervare de bilete la
evenimente culturale, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de rezervare
de bilete pentru teatru, servicii de rezervare
de bilete (de teatru), agenții de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente sportive, servicii
de agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de informații de bilete pentru sporturile
electronice, servicii de agenții de rezervare de
bilete la teatru, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
ale agențiilor de bilete pentru spectacole de
teatru, servicii de agenții de rezervare pentru
bilete la cinematografe, servicii de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii de informare
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cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte și spectacole de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, rezervare de locuri pentru
spectacole și rezervare de bilete de teatru,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
de divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00384
(151) 19/01/2023
(732) GABRIEL LIȚĂ, STR.

CONSTANTIN RADULESCU
MOTRU NR. 9, BL.O 5, SC. A,
AP. 1, JUDEȚ ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MediHub Ghiozdanul
dedicat urgențelor extreme

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
18. Rucsacuri.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, răspândirea
materialelor publicitare, dezvoltarea de concepte
publicitare, demonstraţii cu produse, marketing,
servicii de comerţ online cu amănuntul,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzarilor, servicii
de vânzare cu ridicata pentru cu kit
calamități naturale, kit de urgență, kit dezastre
naturale, kit de supraviețuire, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de agenții de
import și export, servicii de vanzare online si
offline cu kit calamități naturale, kit de urgență,
kit dezastre naturale, kit de supraviețuire,
vânzare prin licitație publică, furnizare de
informații despre metode de vânzare, servicii
de publicitate, marketing și promovare cu kit
calamități naturale, kit de urgență, kit dezastre
naturale, kit de supraviețuire.

───────

(210) M 2023 00385
(151) 19/01/2023
(732) MOBY INDUSTRIES SRL,

ŞOSEAUA UNIRII, NR. 81C,
VILA 6, ET 1, CAMERA 3, SAT
PETREŞTI, JUDET ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR.11 IUNIE, NR.51,
CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 3,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

MOBY industries
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 26.11.13

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

9. Alarme electronice antiefracție, sisteme de
alarmă antiefracție, dispozitive electronice de
alarmă antiefracție, senzori antiefracție, senzori
antiefracție pe bază de ultrasunete, emițătoare
de semnale de alarmă, sisteme de alarmă,
instalații de alarmă, centrale de alarmă, antifurt
cu alarmă, dispozitive de alarmă personală,
dispozitive de alarmă, panouri de alarmă,
dispozitive de alarmă, receptoare de semnale
de alarmă, echipamente de comunicare, aparate
de comunicare prin satelit, software care
permite furnizarea de medii electronice prin
rețele de comunicare, modemuri de comunicare,
software de inteligență artificială pentru
supraveghere, software de învățare automată
pentru supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electronice de supraveghere,
aparate pentru supraveghere de securitate,
aparate de control de supraveghere (electrice),
aparate electrice de supraveghere, module de
afișare pentru telefoane mobile, amplificator
de frecvență, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, amplificatoare
de semnal, transmițătoare de semnale,
amplificatoare de semnal fără fir, dispozitive
de cuplare pentru semnal, echipament de
prelucrare a semnalelor, sisteme electronice de
distribuire de semnale audio/video, aparate de
securitate pentru procesarea semnalelor audio,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanță a semnalelor, dispozitive electronice
de alarmă personală, senzori de alarmă,
software de calculator pentru comanda de la
distanță a aparatelor de securitate, aparate
pentru controlul la distanță al punctelor de
intrare, aparate de control la distanță pentru
deschiderea și închiderea ușilor, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la distanță
a funcției și stării sistemelor de securitate,
controlere fără fir pentru monitorizarea și
controlul de la distanță al funcției și stării altor
dispozitive sau sisteme electrice, electronice și
mecanice, aparate de comandă la distanță cu
infraroșu, dispozitive electrice pentru control de
la distanță, aparate electrice pentru comandă
de la distanță, aparate electronice pentru
controlul la distanță al semnalelor, stații de
control de la distanță (electrice sau electronice),
dispozitive electronice de comandă la distanță,
aparate de monitorizare la distanță, dispozitive
electrice mobile de comunicații digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice de

larg consum, mecanisme de închidere fără fir,
componente pentru încuietori fără fir, dispozitive
de control și regulatoare, sisteme de poziționare
globală electronice, aparate de avertizare de
securitate, alarme de avertizare (altele decât
pentru vehicule), dispozitive de avertizare (altele
decât pentru vehicule), alarme și echipamente
de avertizare.
38. Servicii de comunicare mobilă, servicii
de comunicare pe internet, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de sunet, imagine
și semnale de tip date, transmisie de la
distanță de semnale audio prin mijloace de
telecomunicații, transmitere de semnale audio și/
sau video digitale prin telecomunicații, transmisie
prin satelit de sunete, imagini, semnale și date,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau internet, transfer de date fără fir prin telefonie
mobilă digitală, comunicații prin telefonie mobilă.

───────

(210) M 2023 00386
(151) 19/01/2023
(732) SIMRES ESTATE SRL, STR.

IOVITA, NR 23-27, BL VERDE,
AP/INT 13, ET 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050686, ROMANIA

(540)
BLOWVOLT

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

11. Ansambluri de gătit, aparate cu gaz pentru
gătit, grătare pentru gătit, plite de gătit.

───────
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(210) M 2023 00387
(151) 19/01/2023
(732) BLAJUT VIOREL-IONEL, VALEA

ADANCA, NR. 40, JUDET IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

,,La Blăjuț"

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00388
(151) 19/01/2023
(732) MORARU IONUT, STR.

PETRICANI, NR. 1R , SECTOR 2,
BUCURESTI, 023841, ROMANIA

(740) INVEL - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Panadinol dr.Ionut Moraru

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

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

6. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2023 00389
(151) 19/01/2023
(732) DAN COSTEL JITARIU, STR.

IMASULUI, NR. 13A, JUDET IASI,
VALEA ADANCA, IAȘI, ROMANIA

(540)
ECONOMICOSUL.RO

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

35. Servicii de comert en-detail si cu
ridicata, realizat on-line si off-line.

───────
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(210) M 2023 00390
(151) 19/01/2023
(732) SANDU CONSTANTIN, ALEEA

TERASEI NR. 3A, BL. PE1, SC. A,
AP. 14, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RIPOSTA CUP

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

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

41. Activitati sportive si culturale.
───────

(210) M 2023 00391
(151) 19/01/2023
(732) SANDU CONSTANTIN, ALEEA

TERASEI NR. 3A, BL. PE1, SC. A,
AP. 14, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RIPOSTA BUCUREȘTI
SABRE MMVIII

(531) Clasificare Viena:
23.05.05; 23.01.01; 05.03.20; 01.01.02;
27.05.01; 27.07.23

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

41. Activități sportive și culturale.
───────

(210) M 2023 00392
(151) 19/01/2023
(732) OLIMPIU GALANI, STR.

EUFROSINA POPESCU NR.
61, BL. LAMA 1, SC. A, APT. 7,
BUCURESTI, 050707, ROMANIA

(540)
Eppilya

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 00393
(151) 19/01/2023
(732) SKIN MEDIA SRL, STR. D.I.

MENDELEEV NR. 5, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
...și cu asta, Pasta!

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

43. Furnizare de alimente și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în baruri, servicii de preparare
a alimentelor, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de restaurant și bar, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante, servire de alimente și
băuturi în baruri, servire de băuturi alcoolice,
servicii oferite de snack-baruri, organizare de
mese, servicii de catering, servicii de catering
pentru petreceri, pregătirea și furnizare de

alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de rezervare a meselor, servicii de consultanță
cu privire la alimente.

───────

(210) M 2023 00395
(151) 19/01/2023
(732) WINERO SRL, STR. RONDA NR.

2B, CAM.2, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BLVD. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 65,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013812, ROMANIA

(540)
ALIRA Ghiurghiuliu

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2023 00396
(151) 19/01/2023
(732) ELISSE PREST SERV SRL,

DRUMUL DEALU ALUNIȘ NR.
41, PARTER, AP. A9, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

in BERMUDE
TRAVEL AGENCY

(531) Clasificare Viena:
09.03.03; 05.01.12; 10.03.16; 18.05.01;
01.03.01; 26.11.13; 27.05.01

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

39. Organizarea de călătorii, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de turism privind
organizarea de călătorii, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de emitere de bilete pentru călători,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii

și circuite turistice, planificarea călătoriilor,
rezervări pentru călătorii, organizare de călătorii
cu autocarul, organizarea de călătorii cu
autobuzul, rezervări de bilete pentru călătorii,
servicii de rezervări pentru călătorii, organizare
de călătorii de vacanță, furnizarea de informații
despre călătorii, organizare de călătorii și
croaziere, organizare de călătorii cu avionul,
organizare și intermediere de călătorii, servicii
de planificare de călătorii, organizare de
călătorii în străinătate, rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare pentru călătorii,
organizare de transport și călătorii, organizare
și rezervare de călătorii, consultanță în legătură
cu călătoriile, agenții de rezervare a călătoriilor,
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, furnizare de informații online
despre călătorii, servicii de rezervare pentru
călătorii și transport, servicii de rezervare pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervări pentru
călătorii de vacanță, rezervare de locuri pentru
călătorii cu trenul, rezervare de locuri pentru
călătorii cu autocarul, organizare de călătorii
și servicii de rezervare, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, organizare și rezervare de călătorii
pentru pachete de vacanță, servicii de rezervare
oferite de agenții pentru călătorii cu avionul,
agenții de rezervare a călătoriilor, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare și
rezervare de tururi de oraș, rezervare de bilete
de călătorie, rezervare de bilete de avion.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, prestare de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervări de pensiuni, servicii de
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
organizare de cazare pentru turiști.

───────
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(210) M 2023 00397
(151) 19/01/2023
(732) COZMIN-MARIAN ARDELEAN,

ALEEA GARBAU NR. 10, ET. 3. AP.
43, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400534, CLUJ, ROMANIA

(540)

APUSENI ULTRA RACE

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 06.01.04; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben,
albastrudeschis, albastru închis, alb,
bej, negru

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

41. Activități sportive.
───────

(210) M 2023 00399
(151) 19/01/2023
(732) AMANET HOUSE SRL, STR.

LUNCA SATEASCA, NR. 78A, LOT
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AMANET HOUSE

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 27.05.01; 27.05.24; 26.04.01;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, publicitate prin internet
pentru vânzare de bunuri mobile, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere: servicii
de publicitate, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate în
cinematografe, servicii de agenții de publicitate,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate
directă prin poștă, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
promovare și publicitate, publicitate radio și de
televiziune, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, servicii de publicitate și marketing,
publicitate pentru terți pe internet servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate furnizate prin
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internet, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet.

───────

(210) M 2023 00400
(151) 19/01/2023
(732) P&P&P SRL, STR. ION GHICA

NR.7(CORP A), AP.1, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR.
3, ET, 2, AP. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FOTO OSKAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben deschis, roz,
albastru deschis, alb, negru

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

16. Fotografii, fotografii școlare, fotografii
imprimate, fotografii semnate, fotografii înrămate
fotografii (suporturi pentru -), rame pentru
fotografii, fotografii neînrămate și înrămate
fotografii înrămate și neînrămate, pagini de
albume de fotografii, colțuri de fixare pentru
fotografii, imagini sub formă de fotografii

───────

36. Schimb de bani, împrumuturi (finanțare),
servicii de amanet, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

imprimate, portrete sub formă de fotografii
imprimate.
38. Servicii de încărcare de fotografii.
40. Înrămarea fotografiilor, imprimare de
fotografii, prelucrare de fotografii, montaj
fotografii sau diapozitive, retușarea digitală a
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, transfer de fotografii pe discuri
compacte, închirieri de aparate pentru
imprimarea fotografiilor, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate și
echipamente pentru finisarea fotografiilor.
41. Editare de fotografii, publicarea de fotografii,
fotografii de tip portret, editare video, servicii de
producție video, servicii de înregistrare video,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de înregistrări sonore
și video de divertisment
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, servicii de închirieri de echipamente audio
și video, servicii de închiriere de materiale video
și audio, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune.
42. Stocare electronică de fotografii, stocare
electronică de fotografii digitale.
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(210) M 2023 00401
(151) 19/01/2023
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS, NR. 7A, JUD.
IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IASI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Fidelity by IULIUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.03.12; 29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#40B9C4)

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

9. Aplicații software descărcabil, software
interactiv, software mobil, software pentru
tablete, software pentru telefoane inteligente,
software de prelucrare a datelor, programe de
calculatoare (software descărcabil), software și
aplicațiidescărcabile pentru dispozitive mobile,
software pentru aplicații web și servere, software
de calculator descărcat de pe internet, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, software de calculator descărcabil
pentru a fi utilizat ca portmoneu electronic,
aplicații software descărcabile, software pentru
telefoane mobile descărcabile, aplicații software
de calculator, descărcabile, software de aplicații
de calculator, aplicații software pentru telefoane
mobile, aplicații software descărcabile pentru

telefoane inteligente, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, software social, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
multimedia, software pentru plăți, software de
calculator pentru publicitate, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru efectuarea de
tranzacții online, software de calculator pentru
gestionarea tranzacțiilor financiare, software
pentru evaluarea comportamentului clienților
în magazine online, software de comerț
electronic și de plăți electronice, software
pentru plăți electronice, platforme software
descărcabile care permit utilizatorilor să strângă
bani, portofele electronice descărcabile, toate
produsele de mai sus în legătură cu servicii de
stimulare, recompensare și fidelizare a clienţilor.
35. Servicii de publicitate, marketing
și promovare realizate prin intermediul
programelor de stimulare, recompensare și
fidelizare a clienţilor, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
administrare de programe de fidelizare a
clienților, gestionare de programe de stimulare și
fidelizare, servicii de cercetare de piață privind
fidelizarea clienților, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, organizare
și gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
administrare a programelor de stimulare și de
fidelizare a clienților, servicii de fidelizare de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/
sau publicitare, organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru terţi,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, gestiunea programelor de rambursare
pentru alte persoane, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzărilor pentru terţi, desfășurarea
de evenimente comerciale, servicii de generare
de potențiali clienți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri.
36. Emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienților, servicii
de portofel electronic (servicii de plăți) în
legătură cu programele de fidelizare a
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clienților, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane în legătură cu
programele de fidelizare a clienților, oferirea de
reduceri întreprinderilor participante ale terţilor
prin utilizarea unui card de membru, emiterea
de cecuri-cadou în legătură cu programele de
fidelizare a clienților.

───────

(210) M 2023 00402
(151) 19/01/2023
(732) A-LINE STUDIO, STR.

TRIUMFULUI NR. 7A, SCARA
1, ETAJ 3, AP. 14, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

AUTHLINE INTERIORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.13

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

clase:

42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
arhitectură, design arhitectural, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural
printr-un site web, întocmirea de planuri
arhitecturale, consultanță în arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare.

───────

(210) M 2023 00403
(151) 19/01/2023
(732) VALENTIN-CRISTIAN

MANGALAGIU, BD.CHIMIEI NR. 4,
BL. C1, SC. A, ET. 5, AP. 51, JUD.
IASI, IASI, 700291, IAȘI, ROMANIA

(540)

TOTAL GSM

(531) Clasificare Viena:
16.01.11; 27.05.01; 26.11.14

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 361
C), negru (Pantone BLACK) 6 C

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

37. Reparații de telefoane, reparații de telefoane
celulare, instalarea și repararea telefoanelor,
reparare și întreținere de telefoane inteligente

───────
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(210) M 2023 00404
(151) 19/01/2023
(732) MAGNET DEVELOPMENTS

S.A., STR. GEORGE
CONSTANTINESCU, NR. 2C, ET.3,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020339,
ROMANIA

(540)
AMBER FOREST AGORA

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

35. Organizarea și administrarea afacerilor,
lucrări de birou, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, furnizarea de informații
și consiliere comercială pentru consumatori,
strângerea fa un loc, în folosul terților, în
cadrul unei zone comerciale a unei varietăți de
magazine en detail, centru comercial, galerie
comercială sau mail, precum și restaurante
și cafenele, piață și brutărie, săli de cinema,
locuri de joacă și de îngrijire pentru copii,
servicii de divertisment, educație, activități
sportive și culturale, saloane de frumusețe,
servicii bancare, servicii medicale, farmacie,!
pentru a permite clientilor să vadă și să
achiziționeze comod bunurile și să utilizeze
și să achiziționeze serviciile, strângerea la un
loc, în folosul terților, în cadrul magazinelor
en gros sau en detail, în cadrul centrelor
comerciale, galeriilor comerciale sau mall-urilor,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
ori prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping a unei game variate
de bunuri respectiv: produse alimentare si
nealimentare, cu excepția transportului acestora,
permițând cliențllor să vadă și să cumpere
în mod convenabil, organizare de evenimente,
concursuri, expoziții, târguri și festivaluri în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizarea de campanii de marketing și
publicitare, servicii promoționale comerciale,
închirierea spațiilor publicitare, desfășurarea de
evenimente comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
informații comerciale, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori.
36. Afaceri imobiliare, investiții imobiliare,
servicii imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, administrare
de proprietăți imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, planificare

de investiții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închirierea de
spații comarciale, închirierea spațiilor de birouri
(imobiliare), închiriere de birouri pentru co-
working (lucru la comun), închinere de spații
comerciale în mall-uri și/sau centre comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri și terenuri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru zone
comerciale și malluri de cumpărături.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de educație, instruire, predare, pregătire
și îndrumare, servicii de educație și divertisment
furnizate de grădinițe, școli și afterschool, servicii
oferite de centre culturale și de divertisment,
organizarea de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop cultural educational sau de divertisment,
organizarea de competiții, organizarea de
evenimente de divertisment, organizarea de
activități pentru timpul liber și recreere,
desfășurate în scop educativ, cultural, sportiv
sau de divertisment, servicii de divertisment,
servicii de recreere, furnizarea facilităților de
recreere, spectacole cinematografice, proiecții
de filme cinematografice, funizarea de facilități
sportive, servicii de activități sportive și de
agrement, închirierea de terenuri de tenis, padel,
baschet, servicii ale cluburilor de sănătate și
fitness, cluburi de plajă și pișcină, activități
sportive, închirierea de terenuri pentru activități
sportive, furnizare de spații pentru recreere,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de restaurant, fast-fbod și bar, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de cafenea.
44. Furnizarea de servicii de asistență medicală
penttu oameni, servicii de centre de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de analize medicale, servicii de îngrijire sanitară
și de înfrumusețare pentru persoane, servicii de
saloane de înfrumusețare, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa.

───────
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(210) M 2023 00405
(151) 19/01/2023
(732) LUCA GALAVOTTI, CALEA

PLEVNEI NR. 100, BLOC 10B,
SCARA A, APT. 18, SECTOR 1,
BUCURȘTI, ROMANIA

(540)

STAACK keeping you warm

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 711C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Turbă (combustibil), cărbune (combustibil),
produse combustibile, materiale combustibile,
combustibili biodiesel, combustibil pentru
grătare, combustibili solizi, combustibili fără
fum, combustibili pentru încălzire, cărbune
utilizat drept combustibil, cărbune de lemn
(combustibil), praf de cărbune (combustibil),
brichete de turbă (combustibili), pelete de
combustibil, pelete de lemn pentru încălzire
(combustibil), pelete din fibră comprimată
fabricate din plante de cultură, folosite drept
combustibil.
11. Calorifere portprosop, radiatoare (încălzire),
convectoare (radiatoare), convectoare electrice
cu acumulare de căldură, aparate pentru
încălzire și uscare personală.
19. Parchet, parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, plăci de
parchet flotant, nemetalice, parchet cu placaj din
lemn, parchet din lemn de esență tare, pardoseli
din parchet fabricate din plută, măști de calorifere
din materiale nemetalice.

20. Mobilier baie, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, mobilier de baie modular.

───────

(210) M 2023 00406
(151) 19/01/2023
(732) INGZO SRL, STR. PRINCIPALA

NR.120, JUDEȚ BIHOR, PETREU,
417018, BIHOR, ROMANIA

(540)

RIVAL STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

11. Lanterne pentru biciclete, lanterne de
biciclete, faruri cu dinam pentru biciclete, faruri
pentru motociclete, lumini pentru motociclete,
dispozitive de iluminat pentru motociclete.
12. Biciclete, biciclete tandem, biciclete
motorizate, biciclete pliabile, biciclete electrice,
biciclete sport, biciclete de cicloturism, biciclete
de munte, portbagaje pentru biciclete, genți
pentru biciclete, biciclete cu pedale, claxoane
pentru biciclete, amortizoare pentru biciclete,
axe pentru biciclete, angrenaje de biciclete,
biciclete pentru curse, furci (componente pentru
biciclete), mânere rotative pentru biciclete,
componente structurale de biciclete, roți
ajutătoare pentru biciclete, roți stabilizatoare
pentru biciclete, remorci pentru biciclete
(riyakah), sonerii metalice pentru biciclete,
furci frontale pentru biciclete, biciclete fără
pedale (vehicule), huse pentru ghidonul
bicicletelor, frâne (componente ale bicicletelor),
ghidoane (componente ale bicicletelor), lanțuri
(componente ale bicicletelor), componente
pentru biciclete, respectiv lanțuri, huse de
șei pentru biciclete, anvelope pentru biciclete
de copii, apărătoare de lanț pentru biciclete,
roți dințate (componente pentru biciclete),
suporturi de biciclete pentru vehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, rastele pentru
biciclete sau triciclete, suporturi pentru biciclete
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(piese pentru), sisteme de transmisie pentru
biciclete, cabluri de frână pentru biciclete,
genți pentru portbagaje de biciclete, biciclete
pentru transportul de pasageri, lanțuri cu role
pentru biciclete, roți cu disc (componente
pentru biciclete), huse pentru furci (componente
pentru biciclete), accesorii pentru biciclete pentru
transportarea băuturilor, frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, discuri de frâne hidraulice pentru
biciclete, scaune pentru copii adaptate pentru
biciclete, cadre, pentru transport de bagaje,
pentru biciclete, suporturi pentru sticle de apă
pentru biciclete, suporturi pentru bidoane de apă
pentru biciclete, roți sub formă de componente
ale bicicletelor, componente pentru biciclete,
și anume furci pentru ghidon, componente
pentru biciclete, respectiv capete de mânere de
ghidon, dispozitive de reparație și vulcanizare
de pneuri de biciclete, șei pentru vehicule
pe două roți, biciclete sau motociclete, huse
de protecție împotriva vântului adaptate pentru
biciclete electrice, ratrape și curele pentru fixarea
piciorului pe pedale la biciclete, jante pentru
roți de biciclete și vehicule pe două roți,
camere de aer (pentru vehicule motorizate pe
două roți sau biciclete), pompe de aer pentru
vehicule cu motor pe două roți sau biciclete,
apărători de noroi pentru vehicule cu motor
pe două roți sau pentru biciclete, motociclete,
mini-motociclete, motociclete electrice, cricuri
pentru motociclete, motociclete pentru motocros,
ghidoane pentru motociclete, suporturi pentru
motociclete, amortizoare pentru motociclete, roți
pentru motociclete, pneuri pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, lanțuri
pentru motociclete, cadre de motociclete,
motoare pentru motociclete, angrenaje pentru
motociclete, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, motociclete de teren,
bandă derapantă pentru motociclete, huse
adaptate pentru motociclete, portbagaje laterale
pentru motociclete, avertizoare sonore pentru
motociclete, mânere rotative pentru motociclete,
furci frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, brațe oscilante pentru motociclete,
pinioane pentru transmisiile motocicletelor,
ghidoane (componente ale motocicletelor),
lanțuri de transmisie pentru motociclete,
distanțiere frontale (părți de motociclete), huse
de șa pentru motociclete, huse pentru șei de
motociclete, pompe de aer pentru motociclete,
portbagaje laterale adaptate pentru motociclete,
jante de roți pentru motociclete, discuri de
frână pentru motociclete, apărători de noroi
pentru motociclete, genți pentru bortbagaje de
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,

discuri de frână (piese de motociclete), etriere
de frână (piese de motociclete), monturi pentru
faruri (componente de motociclete), amortizoare
pentru ghidon (componente de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor pentru
motociclete, butuci de roată pentru vehicule
(motociclete), mânere de ghidon (componente
ale motocicletelor), cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri
de frână (componente ale motocicletelor),
huse de șei pentru biciclete sau motociclete,
panouri frontale de protecție (piese de
motociclete), camere de aer pentru pneuri de
motociclete, blocatoare de disc de frână pentru
motociclete, manete de control pentru ghidon
(piese de motociclete), burduf de protecție
pentru furcă (componente de motociclete),
anvelope pneumatice și camere de aer pentru
motociclete, trotinete cu pedale (vehicule),
trotinete (vehicule).
28. Biciclete fără pedale pentru copii (jucării),
trotinete (jucării), animale de jucărie, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de
tip arcade și aparate de jocuri electronice,
articole de joacă educative, avioane de jucărie,
biciclete de jucărie, cărucioare de jucărie,
căluți-balansoar, căsuțe de jucărie, chitare de
jucărie, covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), echipament sportiv de jucărie,
elemente de construcții (jucării), figurine de
jucărie, găletușe și lopățele de jucărie, jocuri,
jocuri de societate, jucării-balansoar, jucării,
jocuri muzicale, jucării cu roți, jucării cu apă,
jucării cu baterii, jucării cu balansare, jucării
cu activități multiple pentru copii, jucării cu
telecomandă, jucarii de desenat, jucării de baie,
jucării de construit, jucării de exterior, jucării
de lemn, jucării de împins, jucării de acțiune
electronice, jucării de nisip, jucării de pluș, jucării
din cauciuc, jucării din lemn, jucării din metal,
jucării din plastic, jucării din pânză, jucării de
tras, jucării electronice, jucării gonflabile, jucarii
inteligente, jucării muzicale, jucării modulare,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși, jucării
pentru câini, jucării pentru pisici, jucării sub formă
de puzzle-uri, jucării zornăitoare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/01/2023

(210) M 2023 00407
(151) 19/01/2023
(732) ALEXANDRU GABRIEL TOMA,

STRADA BAHLUIULUI NR
2, BLOC L10, AP 47, JUDEȚ
GALAȚI, GALATI, 800443, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

pacofer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

38. Servicii de comunicare pentru transmisia de
informații prin mijloace electronice, servicii de
comunicații pentru schimbul de date în format
electronic.

───────

(210) M 2023 00408
(151) 19/01/2023
(732) ZENTIVA SA, BD. THEODOR

PALLADY NR. 50, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 032266, ROMANIA

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

(540)
ZENTINOR

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

5. Preparate farmaceutice de uz uman, alimente
dietetice, substanțe adaptate pentru uz medical,
suplimente dietetice și nutriționale, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2023 00409
(151) 19/01/2023
(732) MIND EDUCATION & HEALTH

SRL, STR. PADURII, NR. 16 BIS,
JUDEȚ ILFOV, OSTRATU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mind Education

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 02.09.23; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, altele
decât cele în scop publicitar, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și
reviste, publicare multimedia de cărți, împrumut
de cărți și publicații periodice, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decat cele publicitare, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
producție audio, video și multimedia și
fotografie, servicii educative și de instruire,
asistență profesională individualizată (coaching),
asistență profesională individualizată (coaching)
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pe probleme economice și de management,
ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
consiliere în carieră (educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de formare profesională, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de cursuri de pregătire în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizarea de furnizare de
cursuri de formare profesională, organizarea
de organizarea de cursuri de pregătire în
domeniul managementului, organizarea de
cursuri de pregătire în domeniul asistenței către
clienți, seminare, organizare de seminare de
instruire, servicii de videotecă, producție de
materiale video, furnizarea de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de bibliotecă electronică, furnizare
de cursuri educaționale, servicii educaționale
pe calculator, servicii educaționale asistate
pe calculator, producție de filme în scopuri
educaționale, închiriere de materiale educative
înregistrate, productie de podcasturi, instruire
educativă, seminarii educative, teste educative,
organizarea de concursuri educative, publicare
de materiale educative, publicare de cărți
educative, publicare de texte educative,
difuzare de materiale educative, coordonare de
evenimente educative, organizare de seminarii
educative, elaborare de materiale educative,
servicii educative pentru adulți, coaching
sportiv, coaching pentru viață (instruire), servicii
educaționale de tip coaching, antrenament și
coaching în dezbateri politice, antrenament și
coaching în discurs politic, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), producție de emisiuni de
televiziune, producția de emisiuni radiofonice,
coordonare de evenimente culturale, furnizarea
educației, educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, servicii educative
privind tratamentele terapeutice, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și

tratamentelor aferente, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale copiilor,
cercetare în domeniul educației, formare în
domeniul relațiilor publice, producţie de podcast-
uri, altele decât cele în scop educațional,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
asistență medicală pentru animale, servicii
de terapie, terapie dialectic-comportamentală,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), servicii
de terapie ocupațională, consiliere medicală,
servicii de îngrijire mentală, consiliere cu
privire la asistența socială a persoanelor
în vârstă (sănătate), centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, îngrijire medicală, consultanță
privind îngrijirea sănătății, asistență medicală,
servicii de asistență medicală pediatrică,
furnizare de informații despre servicii de
asistență medicală, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, servicii de degrevare a
familiei persoanei cu handicap sub formă
de servicii de asistență medicală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de logopedie, servicii farmaceutice,
servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de stomatologie, studii de
evaluare a sănătății, servicii oferite de clinici,
servicii de examinări medicale, servicii de analize
medicale, compilarea de rapoarte medicale
(servicii medicale), consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de medicină alternativă, servicii oferite de
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sanatorii, servicii de case de odihnă, servicii
de cazare în case de odihnă, servicii de
cazare în sanatorii, organizare de cazare
în sanatorii, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, furnizare de
informații nutriționale despre alimente, servicii
de centre de sănătate (ambulatorii), consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în
scop medical, servicii de fizioterapie, evaluarea
riscului asupra sănătăţii, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, teste de personalitate
(servicii de sănătate mintală), servicii de
evaluare a personalității (servicii de sănătate
mintală), psihoterapie, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, servicii de terapie,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), analiză
comportamentală în scop medical, furnizare de
informații privind modificarea comportamentului,
examinare psihologică, consiliere psihologică,
asistență psihologică, servicii de evaluare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
consilierea psihologică a personalului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, servicii
de îngrijire mentală, servicii de meditație,
consultanță privind psihologia integrativă,
elaborare de profiluri psihologice, întocmire
de rapoarte psihologice, psihiatrie, servicii de
psihologie, servicii de psihologie ocupațională,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, tratament psihologic.

───────

(210) M 2023 00410
(151) 19/01/2023
(732) SIANA INTELIS SRL, STR. 4

ELENA VACARESCU, JUDEȚ
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
130094, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Eversim

(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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 00411
(151) 19/01/2023
(732) DIANA-MIHAELA MIHAI, SOS.

PANTELIMON, NR. 89, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, 011996, ROMANIA

(540)

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu.
31. Flori, flori uscate, flori conservate,
aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori uscate
în scopuri decorative, buchete de flori uscate,
buchete din flori naturale, buchete din flori
uscate, coronițe din flori uscate, corsaje din
flori proaspete, flori conservate pentru decorare,
flori uscate pentru decorare, plante și flori
naturale, ghirlande de flori naturale, aranjamente
florale uscate, decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), decorații florale
(uscate), plante proaspete, plante cu flori, plante
uscate, plante uscate pentru decorare, plante
verzi naturale de uz decorativ.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și plante
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu ceasuri, picturi,
tablouri, obiecte de artă, articole din materiale
plastice spongioase folosite ca baze pentru

DECORIADA
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decorațiunile florale, boluri pentru decorațiuni
florale, suporturi pentru aranjamente florale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu buchete si coroane din flori
artificiale, aranjamente din flori artificiale, plante
artificiale, panouri si tablouri naturale, panouri si
tablouri din plate conservate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
flori proaspete, uscate, tăiate sau conservate,
aranjamente de flori naturale, proaspete sau
conservate, aranjamente din flori uscate sau
conservate în scopuri decorative, decorațiuni
florale, flori conservate pentru decorare, plante
proaspete, plante uscate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu boluri,
cufere și cutii decorative.

───────
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