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Cereri Mărci publicate în 27/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2023 00394 20/01/2023 DR.POPESCU NICULAE SRL SPITALUL UROMED

3 M 2023 00412 20/01/2023 ROCKIMEX S.R.L. TD

4 M 2023 00413 20/01/2023 BARBU GUARD SECURITY BARBU GUARD SECURITY

5 M 2023 00414 20/01/2023 FLORIN CEZAR OUATU FICCO FESTIVALUL
INTERNATIONAL DE CANTO
CEZAR OUATU

6 M 2023 00415 20/01/2023 LUCIAN POPA SINUS

7 M 2023 00416 20/01/2023 FLORIN CEZAR OUATU THE FREE TENORS

8 M 2023 00417 20/01/2023 SECURITYLAND PROTECT
S.R.L.

SECURITYLAND PROTECT

9 M 2023 00418 20/01/2023 RS DIAGNOSTICS SRL ATLAS RDIOLOGY

10 M 2023 00419 20/01/2023 CLUBUL SPORTIV AFUMATI CLUB SPORTIV AFUMATI

11 M 2023 00422 20/01/2023 MARIA APOSTOL TurboCustom

12 M 2023 00423 20/01/2023 MTBV REPAIR SERVICES SRL meşterul tău

13 M 2023 00424 20/01/2023 EXPERT DEBLOK REPAIR
SERVICES

Expert DeBLOK

14 M 2023 00425 20/01/2023 SC AZL MEGAFUL PRO SRL PRO AZL

15 M 2023 00426 20/01/2023 SC BRAVO IMPEX SRL BRAVO CONSTRUCT

16 M 2023 00427 20/01/2023 CP INTERNATIONAL REAL
ESTATE SRL

GVL GRAN VIA LAKE VIEW

17 M 2023 00428 20/01/2023 OMNIA GUSTI Tout Sweet

18 M 2023 00429 20/01/2023 ANALKO ALUMINIUM
INDUSTRY

ANALKO

19 M 2023 00430 20/01/2023 BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

PARISIENNE Verte

20 M 2023 00431 20/01/2023 OMNIA GUSTI OMNIA GUSTI CHEFS
SUPPLIER gusti

21 M 2023 00432 20/01/2023 NOBILIA CLASS SRL CP Certo

22 M 2023 00433 20/01/2023 BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

PARISIENNE Orange

23 M 2023 00434 20/01/2023 BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

PARISIENNE Jaune

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 08678 29/11/2022 EUROCLASS DESIGN SRL Vsnand
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2023 00435 20/01/2023 MEGA DISPOSABLES S.A. MegaCare

25 M 2023 00436 20/01/2023 BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

PARISIENNE Blonde

26 M 2023 00437 20/01/2023 NOVARTIS AG XIFERIB

27 M 2023 00438 20/01/2023 DUMITRU-ALEXANDRU
CONSTANDACHI

JUSTIȚIARUL DE BERCENI

28 M 2023 00439 20/01/2023 OMNIA GUSTI SRL NOAK tout sweet

29 M 2023 00440 20/01/2023 JUST START IT SRL JUST START IT

30 M 2023 00441 20/01/2023 CORASYS IMPORT S.R.L. CORASYS

31 M 2023 00442 20/01/2023 VICTORIJA RESORT PARK
S.R.L.

JURASSIC FOREST CAVNIC

32 M 2023 00444 20/01/2023 BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

PARISIENNE

33 M 2023 00445 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Shaorma-Loca

34 M 2023 00446 20/01/2023 MIHAELA CORNEANU IVOIRE DESIGN

35 M 2023 00447 20/01/2023 DANAMPER DANAMPER

36 M 2023 00448 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Kebap-Loca

37 M 2023 00449 20/01/2023 WM. WRIGLEY JR. COMPANY Ai o zi importantă?
Reîmprospătează-te.

38 M 2023 00450 20/01/2023 DENT PRIORITY SRL DENT PRIORITY CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

39 M 2023 00451 20/01/2023 ONE UNITED MANAGEMENT
SERVICES S.R.L.

one UNIRII VISTA

40 M 2023 00452 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Doner-Loca

41 M 2023 00453 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Kebap

42 M 2023 00454 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Doner

43 M 2023 00455 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Shaorma

44 M 2023 00456 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Snitel

45 M 2023 00457 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Rulou-Loca
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2023 00458 20/01/2023 N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L.
Loca

47 M 2023 00459 20/01/2023 S.C. GHIDESCU S.R.L. Ghidescu Obiective si Atractii
Turistice

48 M 2023 00460 20/01/2023 MARRIS SRL Club A

49 M 2023 00461 20/01/2023 SYMETRIC SHAPE SRL symetric SHAPE

50 M 2023 00462 20/01/2023 MISTER BARBER SRL Purple Lands pill for the soul

51 M 2023 00463 20/01/2023 MARRIS SRL Clubul Arhitecturii

52 M 2023 00464 20/01/2023 MANASTIREA RADU VODA Mănăstirea Radu Vodă

53 M 2023 00465 21/01/2023 CS CAN & POWER SPORT Albinuțele

54 M 2023 00466 21/01/2023 FLORIN CLAUDIU SOMODI vision12

55 M 2023 00468 21/01/2023 ANA MARIA ADRIANA OPREA Zăvoi de poveste

56 M 2023 00469 21/01/2023 ZAMFIR V VICTOR P.F.A. Mieruța

57 M 2023 00470 21/01/2023 OPTICA DR. CRISTESCU Tera Med Optic

58 M 2023 00471 22/01/2023 IRINA KOCIUBINSCAIA

59 M 2023 00473 22/01/2023 DRAXON ONE SRL STEELHAUS THE FUTURE IS
MADE OF STEEL

60 M 2023 00474 22/01/2023 LA BUTIC ON-LINE SRL COBRA BITE

61 M 2023 00475 22/01/2023 CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU AUTO UNIVERS

62 M 2023 00476 22/01/2023 CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU TRUSTUL MUNTENIA NEWS

63 M 2023 00477 22/01/2023 CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU REPUBLIKA NEWS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/01/2023-22/01/2023

PIPERA NR. 1-VIIIC, ET. 3, AP. 57,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Vsnand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii, materiale
pentru perii, materiale de curățare, lama
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepția sticlei folosite în construcții) sticlărie,
porțelan și faianță.

───────

(210) M 2023 00394
(151) 20/01/2023
(732) DR.POPESCU NICULAE SRL,

SAT PĂULEȘTI, STR. TOMA
SOCOLESCU NR. 31,
SPITALUL UROMED, SAT
PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, COMUNA PĂULEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SPITALUL UROMED
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#256BB1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii oferite de laboratoare științifice.
44. Servicii oferite de clinici medicale, efectuarea
de consultații medicale, servicii furnizate de
spitale private.

───────

(210) M 2022 08678
(151) 29/11/2022
(732) EUROCLASS DESIGN SRL, BLD.
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(210) M 2023 00412
(151) 20/01/2023
(732) ROCKIMEX S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 858, SAT
PRUNDU BARGAULUI, JUDEȚ
BISTRIȚA-NĂSĂUD, COMUNA
BARGAULUI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.23; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
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, afișe, agende, albume, almanahuri,
albume foto și albume pentru colecționari,
ambalaj de carton, ambalaj din plastic, hârtie
de ambalaj, ambalaj de cadouri, ambalaje
pentru cadouri, articole de legătorie, arte vizuale
tipărite, artă murală din hârtie în 3d, atlase,
articole serigrafiate, articole pentru legătorie,
articole pentru birou, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, bancnote, bancnote
suvenir, autocolante (articole de papetărie),

biblii, benzi din hârtie, broșuri, blocnotesuri,
bilete tipărite, blocuri (papetărie), caiete, buletine
informative, calendare, cârduri, caractere (cifre
și litere), caricaturi, carnețele, carnete, cărți,
cărți pop-up, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
lenticulare, cărți poștale nescrise, cataloage,
cartonașe ilustrate, certificate și diplome tipărite,
certificate (cupoane) cadou, chestionare tipărite,
clișee, chitanțiere, clasoare, clasoare pentru
dosare, clasoare pentru timbre, coperte de
legat cărți, coperte (coperți) de reviste, colaje,
coli de hârtie (papetărie), coperte pentru
agende, coperte pentru caiete, coperte pentru
pașapoarte de călătorie, coperți de carte,
coperți de dosar, culegare, cupoane, cutii
din carton, cursuri tipărite, cuvinte încrucișate,
decorațiuni din decupaje de hârtie, decorațiuni
din carton pentru alimente, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, decorațiuni de
perete din hârtie, decorațiuni de hârtie pentru
masa, desene, diagrame, dicționare, diplome
imprimate, dosare, dispozitive care distrug
documente (mașini de birou), dispozitive de
imprimat (mașini de birou), dispozitive de
mărunțire a cd-urilor, de uz casnic sau
profesional, ecusoane din hârtie, embleme
din hârtie, embleme imprimate, enciclopedii,
etichete adezive, etichete autocolante, etichete
cu adrese, etichete pentru marcare, felicitări,
figurine din hârtie, foi volante, fluturași
informativi, fișiere, fișe (papetărie), fonturi, folio,
formulare (imprimate), fotogravuri, funde din
hârtie, galioane (tipografie), ghiduri, gravuri,
grafice tipărite, hărți de perete ilustrate,
hărți geografice, hârtie cu antet, imagini,
imprimeuri cu desene animate, insigne de
hârtie, insigne din carton, invitații, jurnale, lecții
tipărite, manuale, litogravuri, litografii (obiecte
de artă), mape, minifelicitări, orare, oleografii,
organizatoare de birou, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, periodice,
picturi, pliante, planuri tipărite, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, portrete, timbre
poștale, cărți poștale, postere din hârtie,
postere montate, plicuri (papetărie), programe
tipărite, prospecte, publicații de reclame,
publicații educative, publicații imprimate,
publicații periodice, registre, reclame tipărite,
regulamente, repertorii, reprezentări grafice,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri de picturi, reproduceri fotografice,
reproduceri grafice, reviste generaliste, reviste
pentru fani, romane, schițe, semne de carte,
sigilii, stampe litografice, sigle de firme din hârtie,
stegulețe din hârtie, timbre, tipărituri, tipărituri
(gravuri), tipărituri sub formă de imagini, tiraje de
arte grafice, ziare.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
publicare de materiale promoționale, publicare
de texte publicitare, publicare de materiale
publicitare, publicarea de broșuri publicitare,
compilare de repertorii pentru publicare în
rețelele globale de calculatoare sau internet,
pregătire de documente, copiere de documente
(lucrări de birou), arhivarea documentelor sau
a benzilor magnetice (funcții de secretariat),
servicii de administrare a arhivei, respectiv
indexarea documentelor pentru terți, prelucrarea
electronica a datelor, prelucrarea administrative
a datelor, servicii de gestionare a datelor,
servicii de procesare a datelor online, servicii
de consultanță privind comenzile de articole
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii publicitare pentru cărți,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste, ziare
sau benzi desenate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile.
40. Serigrafie, tipărire ștampile, tipărire intaglio,
tipărire de cărți, tipărire de materiale publicitare,
servicii de tipărire de articole de papetărie,
servicii de tipărire digitală la cerere de cărți și alte
documente, imprimare, tipărire ștampile, tipărire
intaglio, tipărire de cărți, tipărire de materiale
publicitare, servicii de tipărire de articole de
papetărie, servicii de tipărire digitală la cerere
de cărți și alte documente, imprimare, imprimare
litografică, imprimare offset, imprimare digitală,
imprimare 3d, imprimarea tricourilor, imprimare
de fotogravuri, imprimare de fotografii, imprimare
de portrete, imprimare de motive pentru
terți, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate digital,
imprimare de documente de pe suporturi
digitale, imprimare de modele decorative pe
ambalajele pentru cadouri, imprimare în relief
personalizată a articolelor de îmbrăcăminte
cu modele decorative, imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de
uz publicitar și promoțional, pe produsele
altor personae, laminare, legarea cărților si
documentelor, distrugerea documentelor, servicii
de diazotipie pentru copierea documentelor,
imprimare pe materiale textile, gravarea
fotografică a materialelor textile, stantarea
metalelor, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de carton, aplicare de desene în
relief pe suprafețe de tablă, aplicare de
modele în relief pe suprafețe de hârtie, servicii
de încapsulare a materialelor în foi pentru
documente, tratarea și prelucrarea hârtiei,

gravare fotografică a hârtiei, servicii de culegere
tipografică, închirieri de echipament de legătorie,
servicii de finisare a tipăriturilor (legătorie),
servicii de finisare a tipăriturilor (tăiere), tratarea
deșeurilor (transformare).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare multimedia,
publicare de povești, publicare de jurnale,
publicare de ziare, publicare de manuale,
publicare de documente, publicare de afișe,
publicare de broșuri, publicare de cărți,
publicare de reviste, publicare de cântece,
publicare de texte, publicare de cataloage,
publicare de anuare, publicarea de fotografii,
publicare de buletine informative, publicare de
publicații medicale, publicarea de calendare,
publicare de recenzii, publicare de prospecte,
publicare de reviste electronice, publicare de
texte muzicale, publicare de cărți educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de publicații periodice, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare de cărți audio, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia a ziarelor,
publicare de lucrări științifice, pregătirea de
texte pentru publicare, servicii de publicare
de hărți, publicare de produse de imprimerie,
publicare de reviste pe internet, publicarea de
produse de imprimerie, servicii pentru publicarea
de ghiduri, publicare de materiale și publicații
tipărite, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare, cu excepția tipărim,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
referitoare la animale de companie, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale pe
suporturi de date magnetice sau optice, servicii
de publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
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unei rețele globale de calculatoare, servicii de
traducere si interpretare.

───────

(210) M 2023 00413
(151) 20/01/2023
(732) BARBU GUARD SECURITY, STR.

CARPATI NR.51, JUD. IALOMITA,
FETESTI, 921150, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

BARBU GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.11.25; 27.05.01; 24.01.01

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

45. Servicii de pază și protecție, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de
către agenții de pază pentru magazine, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază
contractuale, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază, escortă personală (gardă de corp),
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2023 00414
(151) 20/01/2023
(732) FLORIN CEZAR OUATU, STR.

MALU ROŞU NR. 126, BL. 10, SC.
G, ET. 6, AP. 22, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FICCO FESTIVALUL
INTERNATIONAL DE

CANTO CEZAR OUATU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate televizată, publicitate online,
promovare (publicitate) de concerte, servicii de
publicitate exterioară, marketing prin influenceri.
38. Transmitere de date pe internet, transmitere
de programe de televiziune, transmitere
de programe radio și de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmitere de
fișiere audio,
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video, multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală
de calculatoare
41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, organizarea de festivaluri
în scopuri educaționale, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, activități culturale,
interpretare de muzică și canto, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă ,furnizarea online
de imagini video, nedescărcabi, servicii de
orchestra, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), prezentarea prestaţiilor live.

───────

(210) M 2023 00415
(151) 20/01/2023
(732) LUCIAN POPA, STR. ALE.

BARAJUL BICAZ NR.6, BLOC
M 26, SC. 1, AP.3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SINUS

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 26.11.13; 27.05.01

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

41. Servicii oferite de cluburi de
noapte( divertisment), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de divertisment

furnizate în cluburi de noapte, divertisment
muzical, reprezentații de muzică live.
43. Servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare), servicii oferite
de baruri, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de cluburi de
noapte (furnizare de produse alimentare), servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante

───────

(210) M 2023 00416
(151) 20/01/2023
(732) FLORIN CEZAR OUATU, STR.

MALU ROŞU NR. 126, BL. 10, SC.
G, ET. 6, AP. 22, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

THE FREE TENORS

(531) Clasificare Viena:
24.17.13; 27.05.01

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

38. Transmitere de date pe internet, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe radio și de televiziune, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu plată,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală de
calculatoare.
41. Organizare de evenimente, servicii
de evenimente muzicale, organizare de
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evenimente în scopuri culturale, coordonare
de evenimente de artă interpretativă,
organizarea de evenimente în scopuri culturale,
activități culturale, interpretare de muzică
și canto, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă ,furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestra,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
prezentarea prestaţiilor live, servicii oferite de
o trupa muzicală, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală

───────

(210) M 2023 00417
(151) 20/01/2023
(732) SECURITYLAND PROTECT

S.R.L., STR. BUCUREȘTI NR.79,
AP.28, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

SECURITYLAND PROTECT

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 24.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:galben ( Pantone 0
20 100 0)

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

45. Servicii de paza si securitate pentru
protectia fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor, servicii de pază și protecție,
servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază pentru infrastructuri
prin sisteme de monitorizare la distanță, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2023 00418
(151) 20/01/2023
(732) RS DIAGNOSTICS SRL, STRADA

VERII NR. 11A, JUD. MURES,
TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
ATLAS RDIOLOGY

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

44. Servicii de telemedicină, teleradiologie.
───────
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(210) M 2023 00419
(151) 20/01/2023
(732) CLUBUL SPORTIV AFUMATI,

SOS. BUCURESTI-URZICENI
NR.151, JUDETUL ILFOV,
COMUNA AFUMATI, ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV AFUMATI

(531) Clasificare Viena:
24.11.18; 24.09.05; 21.03.01; 29.01.12;
27.05.01

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale şi sportive.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2023 00422
(151) 20/01/2023
(732) MARIA APOSTOL, STR. ZIDURI

INTRE VII NR 19, BL G, SC 1, ETJ
4, AP 45, SECTOR 2, BUCURESTI,
023321, ROMANIA

(540)
TurboCustom

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

35. Servicii de comert cu ridicata, online, offline,
servicii de agenții de import si export, publicitate.
37. Servicii de reparații de turbine.

───────

(210) M 2023 00423
(151) 20/01/2023
(732) MTBV REPAIR SERVICES

SRL, STR. TURNULUI NR. 5,
HALA REUTCOM-UTB SA, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

meşterul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 13.01.17; 14.05.03;
14.07.01; 15.09.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare, curățare, reparare și
întreținere, construcţia şi demolarea de clădiri,
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drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
precum şi servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
tencuială, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalaţii termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, inchirierea de
unelte, maşinării sau echipamente, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de reparaţii, de exemplu,
cele din domeniul electricităţii, instalațiilor
sanitare, instalaţiilor termice, mobilierului,
instrumentelor, uneltelor, servicii de restaurare,
respectiv, restaurarea clădirilor, restaurarea
mobilierului si restaurarea operelor de artă,
servicii de întreţinere pentru conservarea unui
obiect în starea iniţială fără a schimba
vreuna dintre proprietăţile sale, spre exemplu,
întreținerea mobilierului, întreținerea vehiculelor,
întreținerea piscinelor, curăţarea obiectelor,
respectiv, geamuri, vehicule, ţesăturilor, precum
şi spălarea şi călcarea ţesăturilor, curăţarea
şi repararea cazanelor, reparații și întreținere
de clădiri, asfaltare, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea clădirilor (interior),
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), închirierea
echipamentelor de construcţii, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii
de deszăpezire, forarea de puţuri, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, întreţinerea
mobilei, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
repararea umbrelelor de soare, servicii de control
al dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, tencuire,
lucrari de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, curăţarea
străzilor, întreţinerea piscinelor, tapiţare, lăcuire,
spălarea vehiculelor, construcţia şi repararea
depozitelor, curăţarea geamurilor, montarea de
gazon artificial, servicii de asamblare referitoare

a montarea mobilierului, servicii de tâmplărie
(reparații lemnărie), servicii de întreținere și
reparații privind dispozitivele de uși automate,
servicii de întreținere și reparații cu privire
la închizătoare de uși, deblocare incuietoare,
deblocare auto: servicii de montaj, reparatii
si service pentru usi, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
lăcătușerie (reparații).
45. Monitorizarea alarmelor de securitate
şi antifurt, servicii de pază, deschiderea
încuietorilor de siguranţă, închirierea de
seifuri, servicii de supraveghere, servicii de
supraveghere cu ajutorul dronelor, servicii de
pază pentru obiective și instalații prin sisteme
de monitorizare la distanță, supravegherea
alarmelor antiefracție.

───────

(210) M 2023 00424
(151) 20/01/2023
(732) EXPERT DEBLOK REPAIR

SERVICES, STR. TURNULUI, NR.
5, HALA REUTCOM-UTB SA, JUD.
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Expert DeBLOK

(531) Clasificare Viena:
14.05.02; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare, curățare, reparare și
întreținere, construcţia şi demolarea de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
precum şi servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
tencuială, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalaţii termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, inchirierea de
unelte, maşinării sau echipamente, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea de
macarale, servicii de reparaţii, de exemplu, cele
din domeniul electricităţii, instalațiilor sanitare,
instalaţiilor termice, mobilierului, instrumentelor,
uneltelor, servicii de restaurare, de exemplu,
restaurarea clădirilor, restaurarea mobilierului
si restaurarea operelor de artă, servicii de
întreţinere pentru conservarea unui obiect în
starea iniţială fără a schimba vreuna dintre
proprietăţile sale, spre exemplu, întreținerea
mobilierului, întreținerea vehiculelor, întreținerea
piscinelor, curăţarea obiectelor, de exemplu,
geamuri, vehicule, ţesăturilor, precum şi
spălarea şi călcarea ţesăturilor, curăţarea şi
repararea cazanelor, reparații și întreținere
de clădiri, asfaltare, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea clădirilor (interior),
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), închirierea
echipamentelor de construcţii, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii
de deszăpezire, forarea de puţuri, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, întreţinerea
mobilei, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
repararea umbrelelor de soare, servicii de control
al dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, tencuire,
lucrari de instalaţie de apă şi canal, repararea

pompelor, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, curăţarea
străzilor, întreţinerea piscinelor, tapiţare, lăcuire,
spălarea vehiculelor, construcţia şi repararea
depozitelor, curăţarea geamurilor, montarea de
gazon artificial, servicii de asamblare referitoare
a montarea mobilierului, servicii de tâmplărie
(reparații lemnărie), servicii de întreținere și
reparații privind dispozitivele de uși automate,
servicii de întreținere și reparații cu privire
la închizătoare de uși, deblocare incuietoare,
deblocare auto: servicii de montaj, reparatii
si service pentru usi, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
lăcătușerie (reparații)
45. Monitorizarea alarmelor de securitate
şi antifurt, servicii de pază, deschiderea
încuietorilor de siguranţă, închirierea de
seifuri, servicii de supraveghere, servicii de
supraveghere cu ajutorul dronelor, servicii de
pază pentru obiective și instalații prin sisteme
de monitorizare la distanță, supravegherea
alarmelor antiefracție

───────

(210) M 2023 00425
(151) 20/01/2023
(732) SC AZL MEGAFUL PRO

SRL, STRADA 4 NR. 13, SAT
BRĂHEȘEȘTI, JUD. GALAȚI, SAT
BRĂHĂȘEȘTI, GALAȚI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRO AZL

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, substituenţi
pentru tutun, nu pentru scopuri medicale, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru ţigările
electronice, vaporizatoare cu ingestie orală
pentru fumători, ierburi pentru fumat, tutun de
prizat, brichete pentru fumători, scrumiere pentru
fumători, borcane de tutun, cutii pentru tutunul de
prizat, cutii pentru păstrarea trabucurilor, maşini
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de buzunar pentru rularea ţigărilor, tabachere,
hârtie pentru ţigări.

───────

(210) M 2023 00426
(151) 20/01/2023
(732) SC BRAVO IMPEX SRL, STR.

DOI BRAZI NR. 42, JUD. IAȘI,
HLINCEA, 707083, IAȘI, ROMANIA

(540)
BRAVO CONSTRUCT

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
39. Transport

───────

(210) M 2023 00427
(151) 20/01/2023
(732) CP INTERNATIONAL REAL

ESTATE SRL, STR. CLUCERULUI
NR. 35, PARTER, BIROU NR.
8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GVL GRAN VIA LAKE VIEW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────
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(210) M 2023 00428
(151) 20/01/2023
(732) OMNIA GUSTI, STR. BENJAMIN

FRANKLIN NR. 9, AP. 12,
BUCURESTI, 010287, ROMANIA

(540)

Tout Sweet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.19

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

21. Linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule
pentru gătit, boluri (bazine)/bazine (boluri),
tocătoare pentru pâine , recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
untiere, forme de prăjituri, tuburi şi capete
pentru decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, ceramică pentru uz casnic,
capace pentru platourile de brânzeturi, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, poșuri/cornete pentru
decorat produse de cofetărie, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru copt,
forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane pentru
fursecuri, ustensile pentru gătit, neelectric,
recipiente pentru ulei/oţet, pahare din hârtie
sau plastic, tocătoare pentru bucătărie, veselă,
farfurii de unică folosinţă , sticle de băut
de sport, pahare de băut, tăvi, pahare
(recipiente), recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
linguri-cupe pentru îngheţată, termosuri/sticle

sub vid, recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor , cutii pentru
gustări, suporturi pentru meniuri, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie , forme (ustensile de bucătărie),
căni, farfurii din hârtie, râşniţe de piper, acţionate
manual, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte/tarte, suporturi pentru farfurie,
nu cele din hârtie sau material textil, capace
pentru vasele de gătit, vase, sucitoare, de uz
casnic, boluri de salată , cleşti pentru salată,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, servicii
(veselă), polonice pentru servire, strecurători
(ustensile de uz casnic), supiere, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, farfurii pentru masă, suporturi
pentru farfurie, nu cele din hârtie sau din
material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte
cu capac, infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, servicii de ceai (articole de
masă), strecurători de ceai, ceainice, recipiente
ermoizolante pentru alimente, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, ustensile
pentru uz casnic, vase pentru facut gheaţă şi
înghețată, neelectrice, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, teluri, neelectrice,
pentru uz casnic, forme de copt din hârtie, forme
de copt din silicon, boluri de supă, tigăi, pâlnii de
abur pentru plăcinte, clești pentru grătar, furculițe
de servit, linguri de servit, furculițe pentru grătar.
29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină /proteine din lapte,
lapte de migdale pentru uz culinar, lapte de
migdale , băuturi pe bază de lapte de migdale ,
migdale, măcinate, piure de mere, fructe de
pădure, conservate, fasole, conservată, bacon
(slănină), fiertură /bulion, concentrate de fiertură/
concentrate de bulion, unt, cremă de unt , nuci
glasate , mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de
cacao alimentar, unt de nucă de cocos, nucă
de cocos, deshidratată, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar , băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos , computuri,
lapte condensat, smântână (produse lactate),
fructe cristalizate/fructe glazurate, curmale , ouă,
ulei de măsline extra virgin alimentar, grăsimi
comestibile, fileuri de peşte , peşte, nu viu ,
peşte, conservat , peşte, la conservă , produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate ,
fructe, conservate, jeleuri de fructe tartinabile ,
pulpă de fructe, salate de fructe , coajă de
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fructe, chipsuri din fructe , fructe conservate în
alcool, fructe congelate , fructe, la conservă,
gelatină, castraveciori , şuncă, alune, preparate,
gelatină alimentară, gemuri, jeleuri alimentare,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, margarină,
marmeladă, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut
de grăsimi, carne, carne,conservată, carne, la
conservă, lapte , băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, fermenţi
din lapte pentru uz culinar , ciuperci, conservate ,
midii, nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate ,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare , ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată , ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide , lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată , pectină
pentru uz culinar, murături, porc, chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi , fulgi de cartofi, pudră
de ouă, lapte praf , creveţi, nu vii , pastă de
fructe presate , stafide , ulei de rapiţă alimentar ,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
somon, nu viu, seminţe, preparate , ulei de
susan alimentar , preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia, ulei
alimentar de floarea soarelui, seminţe de floarea
soarelui, preparate, porumb dulce, procesat,
piure de tomate, suc de tomate pentru gătit ,
pastă de tomate , burtă , ton, nu viu, preparate
pentru supa vegetală, legume, conservate,
legume, gătite, legume, uscate, legume, la
conservă, frişcă, albuş de ou, gălbenuş
de ou, legume,procesate, fructe,procesate,
ratatouille, duckconfits, andouillettes budincă
albă, choucroute garnie , hash browns , omletă ,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat
pe bază de legume pentru gătit , concentrat pe
bază de fructe pentru gătit , creme tartinabile
pe bază de legume , agar-agar pentru scop
culinar , branză quark, brânză cottage, flori
comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat, desert pe bază de
fructe de pădure și frișcă.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural), pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale ,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare , înlocuitori de cafea, praf de copt,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), mix pentru clătite sărate, agenţi de
legare pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet) , hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,

burritos, pudră de tort , cocă de tort/aluat de tort ,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahar
candel cristalizat , bomboane de decor pentru
torturi, capere, preparate din cereale, ciocolată,
spume de ciocolată , decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi pe bază
de cacao , arome de cafea , cafea, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb /făină nerafinată de porumb, porumb,
copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
cremă din ouă şi lapte, produse de cofetărie
sub formă de spumă, aluat , sosuri pentru
salată , dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale ,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru băuturi, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale , feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul , feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
miere, îngheţată , ketchup (sos), clătite kimchi,
seminţe de in pentru uz culinar (asezonare),
lemn dulce (produse de cofetărie ) , lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, extract de malţ alimentar, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină nerafinată/
făină, plăcinte cu carne, sosuri pentru carne,
usturoi mărunţit (condiment), mentă pentru
produse de cofetărie, glazură oglindă, melasă
alimentară, muştar, îndulcitori naturali, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, clătite sărate,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, piper, boia (asezonare), pesto
plăcinte, pizza, făină de cartofi , pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, budinci, quiche
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(tartă), ravioli , orez, pesmeţi, şofran(asezonare),
sosuri (condimente), griş, seminţe de susan
(produse de asezoanre), sorbeturi îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate) , pâine fără gluten ,
profiterol , cornuri, pateuri cu ciocolată , cremă
de zahăr ars , macarons din nucă de cocos ,
apă de flori de portocal pentru scopuri culinare ,
făină de soia , sos de soia , spaghete,
mirodenii , amidon alimentar , băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi , zahăr, dulciuri , tarte , ceai , agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor , sos
de roşii , arome de vanilie pentru uz culinar ,
vanilină (substituent pentru vanilie), vermicelli ,
oţet , vafe belgiene , făină de grâu , drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate) ,
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată,
produse din ciocolată cu lichior , înlocuitori de
cacao, produse de patiserie daneză , gnocchi ,
cristale de jeleu cu arome, pentru fabricarea
produselor de cofetărie cu jeleu, suc de
lămâie cristalizat (pentru asezonare), semințe de
dovleac procesate (pentru asezonare), semințe
de cânepă procesate (pentru asezonare) , grâu
spelt, procesat, chipsuri de cartofi acoperite cu
ciocolată.
31. Migdale (fructe), fructe de pădure,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos ,
alune de pădure, proaspete, seminţe de in
comestibile, neprocesate, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, arahide, proaspete, plante,
uscate, pentru decorare, susan comestibil,
neprocesat, semințe de dovleac neprocesate,
semințe de cânepă neprocesate.
32. Extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, sirop de
migdale, băuturi pe bază de orez, altele decât
substituenţii de lapte, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de roşii
(băutură), sucuri de legume (băuturi).

───────

(210) M 2023 00429
(151) 20/01/2023
(732) ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY,

B-DUL I.C.BRATIANU NR. 44,
ENTR. B, AP.13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030177, ROMANIA

(540)

ANALKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3020), gri
(RAL 9016)

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

6. Structuri metalice, structuri metalice
transportabile, aluminiu, structuri din aluminiu,
fier, structuri din fier, oțel, structuri din oțel.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la produse fabricate din metal și
structuri metalice, servicii de vânzare online a
produselor metalice și a structurilor metalice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produsele metalice fabricate
la comandă, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variate de bunuri, precum
produsele fabricate din metal (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
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bunuri, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse fabricate
din metal și structuri metalice prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de vânzare a produselor
fabricate la comandă, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicată referitoare la produse
fabricate din metal și structuri metalice, servicii
de vânzare online a produselor metalice și
a structurilor metalice, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produsele
metalice fabricate la comandă, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum produsele fabricate din metal
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse fabricate din metal și structuri
metalice prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii de vânzare a
produselor fabricate la comandă, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
40. Servicii de vopsire a materialelor, vopsire
electrostatică, servicii de tratare, acoperire și
transformare a materialelor, servicii de tratare
și de transformare a materialelor, servicii de
fabricare la comanda a produselor metalice,
servicii de fabricare la comanda a produselor din
aluminiu, otel și fier.
42. Servicii de proiectare, proiectare de modele,
controlul calității produselor fabricate si a
produselor vopsite, crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator, crearea de site-uri
web, crearea si întreținerea de site-uri web,
crearea si intretinerea de site-uri web.

───────

(210) M 2023 00430
(151) 20/01/2023
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

SWITZERLAND SA, ROUTE DE
FRANCE 17, BONCOURT, 2926,
ELVEȚIA

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

(540)
PARISIENNE Verte

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2023 00431
(151) 20/01/2023
(732) OMNIA GUSTI, STR. BENJAMIN

FRANKLIN NR. 9, AP. 12,
BUCURESTI, 010287, ROMANIA

(540)

OMNIA GUSTI CHEFS
SUPPLIER gusti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
21. Linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule
pentru gătit, boluri (bazine)/bazine (boluri),
tocătoare pentru pâine, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
untiere, forme de prăjituri, tuburi şi capete
pentru decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, ceramică pentru uz casnic,
capace pentru platourile de brânzeturi, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, poșuri/cornete pentru
decorat produse de cofetărie, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru copt,
forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane pentru
fursecuri, ustensile pentru gătit, neelectric,
recipiente pentru ulei/oţet, pahare din hârtie
sau plastic, tocătoare pentru bucătărie, veselă,
farfurii de unică folosinţă, sticle de băut
de sport, pahare de băut, tăvi , pahare
(recipiente), recipiente termoizolante pentru

băuturi, recipiente termoizolante, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
linguri-cupe pentru îngheţată, termosuri/sticle
sub vid, recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, cutii pentru
gustări, suporturi pentru meniuri, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie, forme (ustensile de bucătărie),
căni, farfurii din hârtie, râşniţe de piper, acţionate
manual, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela , palete
pentru plăcinte/tarte, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, capace pentru
vasele de gătit , vase, sucitoare, de uz casnic,
boluri de salată , cleşti pentru salată, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, servicii (veselă),
polonice pentru servire, strecurători (ustensile de
uz casnic), supiere, spatule pentru bucătărie ,
seturi de condimente, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic , paie pentru
băut/paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, farfurii pentru masă, suporturi pentru
farfurie, nu cele din hârtie sau din material
textil , articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte cu
capac, infuzoare de ceai/infuzoare în formă de
bilă pentru ceai, servicii de ceai (articole de
masă), strecurători de ceai, ceainice, recipiente
ermoizolante pentru alimente, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, ustensile
pentru uz casnic, vase pentru facut gheaţă şi
înghețată, neelectrice, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, teluri, neelectrice,
pentru uz casnic, forme de copt din hârtie, forme
de copt din silicon, boluri de supă, tigăi, pâlnii de
abur pentru plăcinte, clești pentru grătar, furculițe
de servit, linguri de servit, furculițe pentru grătar.
29. Pastă de ardei conservată , albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină /proteine din lapte ,
lapte de migdale pentru uz culinar , lapte de
migdale , băuturi pe bază de lapte de migdale,
migdale, măcinate, piure de mere, fructe de
pădure, conservate, fasole, conservată, bacon
(slănină), fiertură/bulion, concentrate de fiertură/
concentrate de bulion, unt , cremă de unt , nuci
glasate , mezeluri , brânză , scoici, nu vii, unt
de cacao alimentar, unt de nucă de cocos, nucă
de cocos, deshidratată , grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar , lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos , computuri ,
lapte condensat , smântână (produse lactate),
fructe cristalizate/fructe glazurate, curmale, ouă,
ulei de măsline extra virgin alimentar, grăsimi
comestibile, fileuri de peşte , peşte, nu viu ,
peşte, conservat, peşte, la conservă , produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
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legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate ,
fructe, conservate , jeleuri de fructe tartinabile ,
pulpă de fructe, salate de fructe , coajă de
fructe, chipsuri din fructe , fructe conservate în
alcool, fructe congelate , fructe, la conservă,
gelatină, castraveciori , şuncă, alune, preparate,
gelatină alimentară, gemuri, jeleuri alimentare,
lecitină pentru uz culinar , suc de lămâie pentru
uz culinar , ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, margarină,
marmeladă, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut
de grăsimi, carne, carne,conservată, carne, la
conservă, lapte , băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, fermenţi
din lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
midii, nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste
de întins pe pâine pe bază de nuci, nuci,
preparate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei
de măsline alimentar , măsline, conservate, inele
de ceapă, ceapă, conservată, ulei din sâmburi
de palmier alimentar , ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide , arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi , fulgi
de cartofi, pudră de ouă , lapte praf , creveţi,
nu vii, pastă de fructe presate, stafide , ulei de
rapiţă alimentar, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar , somon, nu viu , seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar , preparate
pentru supă, supe, boabe de soia, conservate,
alimentare, lapte de soia, ulei alimentar din
boabe de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, piure de tomate, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, burtă,
ton, nu viu, preparate pentru supa vegetală,
legume, conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conservă, frişcă, albuş de
ou, gălbenuş de ou, legume,procesate, fructe,
procesate, ratatouille, duckconfits, andouillettes
budincă albă, choucroute garnie, hash browns,
omletă, rulouri de varză umplute cu carne,
concentrat pe bază de legume pentru gătit ,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit ,
creme tartinabile pe bază de legume , agar-
agar pentru scop culinar, branză quark, brânză
cottage, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat, desert pe
bază de fructe de pădure și frișcă.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural), pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale ,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, înlocuitori de cafea, praf de copt,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), mix pentru clătite sărate, agenţi de

legare pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos , pudră de tort, cocă de tort/aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahar
candel cristalizat , bomboane de decor pentru
torturi, capere, preparate din cereale, ciocolată,
spume de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahar, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb, porumb, copt ,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă
din ouă şi lapte , produse de cofetărie sub
formă de spumă, aluat, sosuri pentru salată,
dulce de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, fondante (produse de cofetărie), arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele ,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez preparat învelit în alge
marine, ghimbir pudră, turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), miere,
îngheţată , ketchup (sos), clătite kimchi , seminţe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn
dulce (produse de cofetărie ), lipii pe bază
de cartofi , dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, extract de malţ alimentar, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină nerafinată/
făină, plăcinte cu carne, sosuri pentru carne,
usturoi mărunţit (condiment), mentă pentru
produse de cofetărie, glazură oglindă, melasă
alimentară, muştar , îndulcitori naturali, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, clătite sărate ,
zahăr de palmier, clătite , hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
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cofetărie cu arahide, piper, boia (asezonare),
pesto, plăcinte, pizza, făină de cartofi ,
pudre pentru fabricarea îngheţatei, praline,
budinci, quiche (tartă), ravioli, orez, pesmeţi,
şofran (asezonare), sosuri (condimente), griş,
seminţe de susan (produse de asezoanre),
sorbeturi îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), pâine
fără gluten, profiterol, cornuri , pateuri cu
ciocolată, cremă de zahăr ars, macarons din
nucă de cocos , apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, făină de soia, sos de soia,
spaghete, mirodenii, amidon alimentar, băţ de
lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, dulciuri, tarte, ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), vermicelli,
oţet, vafe belgiene, făină de grâu, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată,
produse din ciocolată cu lichior, înlocuitori de
cacao, produse de patiserie daneză , gnocchi,
cristale de jeleu cu arome, pentru fabricarea
produselor de cofetărie cu jeleu, suc de
lămâie cristalizat (pentru asezonare), semințe de
dovleac procesate (pentru asezonare), semințe
de cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, chipsuri de cartofi acoperite cu
ciocolată.
31. Migdale (fructe), fructe de pădure,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos, alune
de pădure, proaspete, seminţe de in
comestibile, neprocesate, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, arahide, proaspete, plante,
uscate, pentru decorare, susan comestibil,
neprocesat, semințe de dovleac neprocesate,
semințe de cânepă neprocesate.
32. Extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, sirop de
migdale, băuturi pe bză de orez, altele decât
substituenții de lapte, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de roșii
(băutură), sucuri de șegume (băuturi).
41. Academii (educaţie).
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă.

───────

(210) M 2023 00432
(151) 20/01/2023
(732) NOBILIA CLASS SRL, SAT

BUDEȘTI, JUD. VRANCEA,
COMUNA COTEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

CP Certo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.04

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

clase:
43. Servicii de alimentatie publică.

───────

(210) M 2023 00433
(151) 20/01/2023
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

SWITZERLAND SA, ROUTE DE
FRANCE 17, BONCOURT, 2926,
ELVEȚIA

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

(540)
PARISIENNE Orange

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
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medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2023 00434
(151) 20/01/2023
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

SWITZERLAND SA, ROUTE DE
FRANCE 17, BONCOURT, 2926,
ELVEȚIA

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

(540)
PARISIENNE Jaune

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2023 00435
(151) 20/01/2023
(732) MEGA DISPOSABLES S.A., 148

DEKELIAS STREET, AHARNES,
136 78, GRECIA

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

(540)
MegaCare

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

3. Vată pentru scopuri cosmetice, dischete de
bumbac pentru machiaj, dischete de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată impregnată
cu preparate demachiante, bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante, șervețele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
bețișoare cu vată pentru scopuri cosmetic,
bețișoare universale cu vată de uz personal,
șervețele pentru bebeluși impregnate cu
preparate de curățat, săpunuri cremă, săpunuri-
cremă de corp, spumă de baie, spumant
de baie pentru bebeluși, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate cosmetice
și de toaletă nemedicinale, șervețele textile
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
pentru față impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele cosmetice umezite în prealabil,
șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate de
curățare a pielii, vată sub formă de tampoane de
uz cosmetic, produse nemedicinale de îngrijire
pentru bebeluși, șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, pentru uz cosmetic, șervețele de unică
folosință, impregnate cu substanțe de curățare
pentru față, cârpe impregnată cu detergent,
pentru curățat.
5. Șervețele sanitare, absorbante pentru
menstruație, absorbante zilnice (igienice),
scutece pentru bebeluși, scutece chiloțel
pentru bebeluși, șervețele antibacteriene,
absorbante pentru persoanele care suferă de
incontinență, absorbante de unică folosință
pentru incontinență, scutece pentru copii și
pentru incontinență, scutece pentru incontinență,
scutece tip chilot pentru persoanele cu
incontinență, vată pentru scopuri farmaceutice,
șervețele antiseptice impregnate, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele umede impregnate cu o loțiune
farmaceutică, antiseptice, geluri antibacteriene
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pe bază de alcool pentru dezinfectarea
pielii, produse de curățare antiseptice, vată
antiseptică, vată aseptică, vată pentru scopuri
medicale, vată de uz medical, biocide,
dezinfectanți și antiseptice, antiseptice cu efect
profilactic, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, chiloți absorbanți
pentru incontinență, șervețele impregnate
medicamentoase, șervețele medicamentoase cu
loțiune farmaceutică, șervețele impregnate cu
loțiuni farmaceutice, șervețele impregnate cu
dezinfectante pentru scopuri de igienă.
10. Măști pentru față de uz chirurgical pentru
protecție antibacteriană, măști pentru față de uz
medical pentru protecție antibacteriană, măști
sanitare reutilizabile pentru protecție împotriva
infecției virale, măști sanitare de unică folosință
pentru protecție împotriva infecțiilor virale, măști
chirurgicale, măști chirurgicale cu filtru de înaltă
protecție, măști respiratorii chirurgicale, măști de
protecție respiratorie de uz chirurgical, măști de
protecție respiratorie confecționate din materiale
nețesute pentru uz chirurgical, măști de protecție
utilizate de chirurgi în timpul operațiilor, măști
sanitare de uz medical, măști pentru față pentru
uz medical, ecrane de protecție pentru față, de
uz medical, măști respiratorii de uz medical,
măști pentru față de protecție pentru uz medical,
măști nazale de protecție pentru uz medical,
măști utilizate de personalul medical, măști de
protecție respiratorie confecționate din materiale
nețesute pentru uz medical, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, aleze pentru incontinența, cearșafuri
pentru incontinență folosite pentru bebeluși.

───────

(210) M 2023 00436
(151) 20/01/2023
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

SWITZERLAND SA, ROUTE DE
FRANCE 17, BONCOURT, 2926,
ELVEȚIA

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

(540)
PARISIENNE Blonde

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2023 00437
(151) 20/01/2023
(732) NOVARTIS AG, CH-4002, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I.

CUZA 52-54, BUCURESTI, 011056,
ROMANIA

(540)
XIFERIB

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

5. Preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor și afecțiunilor respiratorii și preparate
farmaceutice pentru tratamentul tulburărilor
angiogene și pentru tratamentul cancerului.

───────
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(210) M 2023 00438
(151) 20/01/2023
(732) DUMITRU-ALEXANDRU

CONSTANDACHI, ALEEA STOGU
NR. 1, BL. 10, SC. 3, ET. 1, AP.
48, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JUSTIȚIARUL DE BERCENI

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Halate de baie, halate de baie cu
glugă, șepci sportive, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, jachete, hanorace, hanorace cu
glugă, hanorace sport, flanele, pulovere.
35. Publicitate, închiriere de spațiu publicitar
online, închiriere de material publicitar, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare, închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
produse în scop publicitar, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovare de produse prin
influeceri, marketing folosind influenceri.
41. Servicii educaționale furnizate de școli,
organizarea și susținerea de târguri de
educație, redactarea de scenarii, scriere de
scenarii, servicii de redactare de scenarii,
redactare de scenarii, nu în scopuri publicitare,
servicii de instruire, servicii educative și de
instruire, predare în licee, predare în școli
primare, servicii educaționale și de predare,
divertisment televizat, divertisment, productie
de podcasturi, creare (redactare) de podcast-
uri, creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor.

───────

(210) M 2023 00439
(151) 20/01/2023
(732) OMNIA GUSTI SRL, STR.

BENJAMIN FRANKLIN NR 9 AP 12,
BUCURESTI, 010287, ROMANIA

(540)

NOAK tout sweet

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
21. Linguri de gătit, ustensile de gătit, pensule
pentru gătit, boluri (bazine)/bazine (boluri,
tocătoare pentru pâine, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
untiere, forme de prăjituri, tuburi şi capete
pentru decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, ceramică pentru uz casnic,
capace pentru platourile de brânzeturi, site
de strecurat (ustensile de uz casnic, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, poșuri/cornete pentru
decorat produse de cofetărie, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru copt,
forme pentru fursecuri (biscuiţi, borcane pentru
fursecuri, ustensile pentru gătit, neelectrice,
recipiente pentru ulei/oţet, pahare din hârtie
sau plastic, tocătoare pentru bucătărie, veselă,
farfurii de unică folosinţă, sticle de băut
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de sport, pahare de băut, tăvi, pahare
(recipiente, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
linguri-cupe pentru îngheţată, termosuri/sticle
sub vid, recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, cutii pentru
gustări, suporturi pentru meniuri, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie, mojare
pentru bucătărie, forme (ustensile de bucătărie,
căni, farfurii din hârtie, râşniţe de piper, acţionate
manual, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte/tarte, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, capace pentru
vasele de gătit, vase, sucitoare, de uz casnic,
boluri de salată, cleşti pentru salată, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, servicii (veselă,
polonice pentru servire, strecurători (ustensile
de uz casnic, supiere, spatule pentru bucătărie,
seturi de condimente, cratiţe (acoperite, site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru
băut/paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, farfurii pentru masă, suporturi pentru
farfurie, nu cele din hârtie sau din material
textil, articole de masă, altele decât cuţitele,
furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte cu
capac, infuzoare de ceai/infuzoare în formă de
bilă pentru ceai, servicii de ceai (articole de
masă, strecurători de ceai, ceainice, recipiente
termoizolante pentru alimente, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, ustensile
pentru uz casnic, vase pentru facut gheaţă şi
înghețată, neelectrice, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, teluri, neelectrice,
pentru uz casnic, forme de copt din hârtie, forme
de copt din silicon, boluri de supă, tigăi, pâlnii de
abur pentru plăcinte, clești pentru grătar, furculițe
de servit, linguri de servit, furculițe pentru grătar.
29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de migdale, băuturi pe bază de lapte
de migdale, migdale,măcinate, piure de mere,
fructe de pădure, conservate, fasole, conservată,
bacon (slănină), fiertură / bulion, concentrate de
fiertură / concentrate de bulion, unt, cremă de
unt, nuci glasate, mezeluri, brânză, scoici, nu vii,
unt de cacao alimentar, unt de nucă de cocos,
nucă de cocos, deshidratată, grăsime din nucă
de cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri, lapte
condensat, smântână (produse lactate), fructe
cristalizate / fructe glazurate, curmale, ouă,
ulei de măsline extra virgin alimentar, grăsimi
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu,

peşte, conservat, peşte, la conservă, produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare / legume liofilizate,
fructe, conservate, jeleuri de fructe tartinabile,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de fructe,
chipsuri din fructe, fructe conservate în alcool,
fructe congelate, fructe, la conservă, gelatină,
castraveciori, şuncă, alune, preparate, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz
culinar, ulei alimentar din seminţe de in, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, margariăn, marmeladă,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi,
carne, carne, conservată, carne, la conservă,
lapte, băuturi din lapte, cu conţinut predominant
de lapte, produse din lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, ciuperci, conservate, midii, nu
vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de întins
pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, porc, chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, stafide, ulei de rapiţă alimentar,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
somon, nu viu, seminţe, preparate, ulei de susan
alimentar, preparate pentru supă, supe, boabe
de soia, conservate, alimentare, lapte de soia,
ulei alimentar din boabe de soia, ulei alimentar
de floarea soarelui, seminţe de floarea soarelui,
preparate, porumb dulce, procesat, piure de
tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, burtă, ton, nu viu, preparate pentru
supa vegetală, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
frişcă, albuş de ou, gălbenuş de ou, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, branză quark, brânză
cottage, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat, desert pe
bază de fructe de pădure și frișcă.
30.  Sirop de agave (îndulcitor natural), pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, înlocuitori de cafea, praf de copt,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
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alimentară), mix pentru clătite sărate, agenţi de
legare pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine ,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahar
candel cristalizat , bomboane de decor pentru
torturi, capere, preparate din cereale, ciocolată,
spume de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
cremă din ouă şi lapte, produse de cofetărie
sub formă de spumă, aluat, sosuri pentru salată,
dulce de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, fondante (produse de cofetărie), arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz
culinar, gluten preparat ca produs alimentar,
aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), miere, îngheţată, ketchup
(sos), clătite kimchi, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie )/pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, extract de
malţ alimentar, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată /făină, plăcinte cu
carne, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
glazură oglindă, melasă alimentară, muştar,
îndulcitori naturali, făini de nuci, nucşoară, făină
de ovăz, clătite sărate, zahăr de palmier, clătite,
hârtie comestibilă, paste, sos pentru paste,
produse de cofetărie din fructe, produse de
patiserie, aluat de patiserie, pâtés en croûte

(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
piper, boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza,
făină de cartofi , pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, budinci, quiche (tartă),
ravioli, orez, pesmeţi, şofran (asezonare), sosuri
(condimente), griş, seminţe de susan (produse
de asezoanre), sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi
(îngheţate), pâine fără gluten, profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr ars,
macarons din nucă de cocos, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, făină de
soia, sos de soia, spaghete, mirodenii, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie ), preparate pentru întărirea frişcăi,
zahăr , dulciuri, tarte, ceai , agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos de
roşii, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), vermicelli,
oţet, vafe belgiene, făină de grâu, drojdie ,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată,
produse din ciocolată cu lichior, înlocuitori de
cacao, produse de patiserie daneză, gnocchi,
cristale de jeleu cu arome, pentru fabricarea
produselor de cofetărie cu jeleu, suc de
lămâie cristalizat (pentru asezonare), semințe de
dovleac procesate (pentru asezonare), semințe
de cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, chipsuri de cartofi acoperite cu
ciocolată.
31. Migdale (fructe), fructe de pădure,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos, alune
de pădure, proaspete, seminţe de in
comestibile, neprocesate, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, arahide, proaspete, plante,
uscate, pentru decorare, susan comestibil,
neprocesat, semințe de dovleac neprocesate,
semințe de cânepă neprocesate.
32. Extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, sirop de
migdale, băuturi pe bază de orez, altele decât
substituenţii de lapte, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, suc de roşii
(băutură), sucuri de legume (băuturi).

───────
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(210) M 2023 00440
(151) 20/01/2023
(732) JUST START IT SRL, STR. NERVA

TRAIAN, NR. 27-33, SC. B, ET.
1, BL. 6, BUCURESTI, 031044,
ROMANIA

(540)
JUST START IT

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2023 00441
(151) 20/01/2023
(732) CORASYS IMPORT S.R.L.,

BULEVARDUL GRIVIȚEI, NR.
81, BL. 1B, SC. C, AP. 20, JUDEȚ
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CORASYS

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 01.07.06; 27.05.01;
27.05.17

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

7. Aparat pentru spumat laptele, masina pentru
pachete de vid.
9. Smartwatch, bratari inteligente/fitness,
camera de bord, stylus ipad, monitoare pentru,
rame foto digitale, statie meteo wireless,
zgărzi electronice pentru dresarea animalelor,
videoproiectoare, tastaturi, mouse pc, lanterne,
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive

de criptare), huse laptop, termometru digital,
trepiede.
10. Aparat pentru tratament facial si intinerirea
pielii cu vibratii, lumini ultrasonice rosii si
albastre, functie calda si rece), tensiometru,
masti chirurgicale.
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 comerț
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 respectiv: maşini de
tuns pentru animale / maşini de tuns părul pentru
animale, clasa 8 respectiv: aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice / bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici,
clasa 9 respectiv: huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tablet,
cântare pentru bebeluşi, camere video, aparate
cântarire, casti radio, casti audio, casti, dock usb-
c, încarcatoare de baterii, incarcatoare, clasa
10 respectiv: aparate de masaj, pompe de sân,
clasa 11 respectiv: fiare de călcat cu abur pentru
ţesături, uscătoare de păr, aparate şi instalaţii de
iluminat, clasa 21 respectiv: difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, periuta
electrica de dinti, aparat de barbierit.

───────
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(210) M 2023 00442
(151) 20/01/2023
(732) VICTORIJA RESORT PARK S.R.L.,

STR. MARAMUREȘULUI NR.26,
JUDEȚ MARAMUREȘ, CAVNIC,
435300, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

JURASSIC FOREST CAVNIC

(531) Clasificare Viena:
06.01.01; 06.19.05; 01.03.06; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (RAL 6018),
maro (RAL 8023), galben, roșu, gri

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2023 00444
(151) 20/01/2023
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

SWITZERLAND SA, ROUTE DE
FRANCE 17, BONCOURT, 2926,
ELVEȚIA

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

(540)

PARISIENNE

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2023 00445
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., THEODOR PALLADY NR.
44D, CAM. 7, ET. 2V, SECTOR 3, 3,
ROMANIA

(540)
Rulou-Shaorma-Loca

(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.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00446
(151) 20/01/2023
(732) MIHAELA CORNEANU,

CAL.BUCURESTI NR.135, BL.N5A,
SC.1, ET.2, AP.8, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
IVOIRE DESIGN

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

35. Publicitate.
41. Servicii de publicare de cărți.

42. Amenajări interioare pentru clădiri,
amenajari interioare comerciale, servicii de
design.

───────

(210) M 2023 00447
(151) 20/01/2023
(732) DANAMPER, SAT BOTIRLAU,

JUD. VRANCEA
, COMUNA VULTURU, VRANCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DANAMPER

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

37. Construcţii de clădiri rezidentiale si
nerezidentiale, servicii instalatii electrice.

───────

(210) M 2023 00448
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., THEODOR PALLADY NR.
44D, CAM. 7, ET. 2V, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Kebap-Loca

(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.
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,
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sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00449
(151) 20/01/2023
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY,

1132 W. BLACKHAWK STREET,
CHICAGO, 60642, IL, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)
Ai o zi importantă?

Reîmprospătează-te.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie, gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru făcut baloane,
bomboane (dulciuri), bomboane de mentă
(dulciuri), dropsuri (bomboane), tablete
(dulciuri).

───────

(210) M 2023 00450
(151) 20/01/2023
(732) DENT PRIORITY SRL,

STR.GILORTULUI NR.9, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENT PRIORITY CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 24.15.11; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────
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(210) M 2023 00451
(151) 20/01/2023
(732) ONE UNITED MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., STR. MAXIM
GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
one UNIRII VISTA

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, asistență în afaceri, management
si servicii administrative, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materialele
de construcţii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă în
managementul afacerilor, 350018- consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă

de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar
administrarea afacerilor, management de afaceri
comerciale, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri
promovarea produselor prin intermediul
influencerilor
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți
servicii de generare de potențiali clienți
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți
servicii de publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
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imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2023 00452
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., THEODOR PALLADY NR.
44D, CAM. 7, ET. 2V, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Doner-Loca

(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.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00453
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., THEODOR PALLADY NR.
44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Kebap

(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.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2023 00454
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD.THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Doner

(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,
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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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00455
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD. THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Shaorma

(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.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00456
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., STR. THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Snitel

(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.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00457
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., STR. THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Rulou-Loca

(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.
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
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00458
(151) 20/01/2023
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., STR. THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Loca

(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.
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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00459
(151) 20/01/2023
(732) S.C. GHIDESCU S.R.L., STR.

IMPARATUL TRAIAN NR. 69,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
200530, DOLJ, ROMANIA

(540)

Ghidescu Obiective
si Atractii Turistice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2023 00460
(151) 20/01/2023
(732) MARRIS SRL, STRADA SFANTA

VINERI 2-8, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030204, ROMANIA

(540)
Club A

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

9. Conținut înregistrat și descărcabil, materiale
înregistrate, magneti, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
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și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale.
36. Servicii de asigurare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară, colectarea de fonduri
și sponsorizare, asigurări, servicii de evaluare,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
imobiliare.
42. Servicii IT, cu excepția serviciilor de
reparare, întreținere și instalare a calculatoarelor
și a hard ware-urilor de calculator, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, asistență
tehnică în legătură cu măsuri de economisire
a energiei, audit în domeniul energiei,
aviz de specialitate în domeniul tehnologiei,
cercetare de laborator, cercetare de produs,
cercetare de produse noi, cercetare genetică,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri
sau al urbanismului, cercetare în domeniul
cosmeticelor, pentru terți, cercetare în domeniul
energiei, cercetare în domeniul mijloacelor
de comunicare sociale, cercetare privind
analiza deșeurilor, cercetare privind demografia,
cercetare privind securitatea, cercetare privind
tehnologia, cercetare psihologică, cercetare
referitoare la metale, cercetare în domeniul
tehnologiei comunicațiilor, cercetare tehnică,
cercetare și analiză științifică, cercetare și
dezvoltare de produse noi pentru terți, cercetare
științifică, cercetare științifică realizată cu
ajutorul bazelor de date, cercetare științifică
în scop medical, cercetare științifică și
industrială, cercetare tehnică referitoare la
sisteme de identificare automată, cercetare
tehnologică, consiliere tehnică referitoare la
siguranță, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, consultanță
în domeniul tehnologiei telecomunicațiilor,
consultanță profesională privind conservarea
energiei, consultanță tehnică cu privire la
dezvoltarea de produse, consultanță tehnică
în domeniul amenajărilor interioare, consultanță
tehnică în domeniul industriei ușoare,
consultanță tehnică în materie de cercetare
tehnică în domeniul alimentelor și al băuturilor,
consultanță științifică, consultanță tehnică
privind prevenirea incendiilor, consultanță
tehnică privind programarea calculatoarelor,
consultanță tehnologică în domeniul generării
energiei alternative, dezvoltare de produse de
consum, efectuare de studii de proiecte tehnice,
elaborarea de manuale tehnice, furnizare
de informații on-line, dintr-o bază de date

electronică sau de pe internet, în domeniul
cercetării tehnologice, furnizare de informații
online despre servicii de analize și cercetare
industrială, furnizare de informații privind
cercetarea științifică, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, furnizare
de informații în domeniul tehnologiei științei,
furnizare de informații științifice, furnizare de
informații și rezultate privind cercetarea științifică
dintr-o bază de date online cu funcție de căutare,
întocmirea de studii de analiză referitoare la
proiecte, prestare de servicii de cercetare,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), proiectare și
dezvoltare de produse de consum, servicii de
cercetare, servicii de cercetare științifică asistată
de calculator, servicii de consiliere științifică.
45. Servicii politice, servicii juridice, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
cercetare genealogică, cluburi pentru intâlniri,
consiliere personalizată de stilism vestimentar,
consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), consiliere în perioada
de doliu, efectuare de comisioane în numele
terților, furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienților care suferă
de boli care le pun în pericol viața, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienții
care suferă de cancer și pentru familiile acestora,
furnizare de servicii de îngrijire non-medicală
la domiciliu pentru persoane, furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung, furnizare
de sprijin emoțional pentru familii, furnizare
de suport emoțional pacienților bolnavi de
cancer și familiilor acestora, prin forumuri
online interactive, furnizare și realizare de
ceremonii de căsătorie civilă neconfesionale,
nereligioase, servicii astrologice și spirituale,
informare cu privire la modă, informări cu
privire la modă, planificarea și organizarea
ceremoniilor de nuntă, redactare de scrisori
personale, selectare de cadouri personale
pentru terți, servicii ale unei agenții de
însoțitori, însoțire în societate (persoane de
companie), întâlniri (servicii de aranjare a -
lor), îndrumare și consiliere matrimonială, servicii
de companie pentru persoane în vârstă și cu
handicap, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii
de escortă, servicii de genealogie, servicii de
mediere a conflictelor conjugale, servicii de
moașe, servicii de monitorizare a alarmelor
medicale, servicii de prezentare personală,
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servicii de rețele de socializare on-line, servicii
de rețele sociale online accesibile prin aplicații
mobile descărcabile, servicii de tutelă, servicii
matrimoniale, servicii religioase.

───────

(210) M 2023 00461
(151) 20/01/2023
(732) SYMETRIC SHAPE SRL, STR.

DUMITRU GEORGESCU- KIRIAK,
NR. 7, CORP C2, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BLOC D8, AP.31, JUDETUL
CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(540)

symetric SHAPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.02

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

35. Administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi, servicii
de relocare pentru afaceri, servicii de agenţii de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
analiza preţului de cost, servicii de aprovizionare
pentru terţi, achiziţie de bunuri şi servicii
pentru alte întreprinderi, asistenţă în conducerea
afacerilor, cercetarea pieţei, cercetări pentru
afaceri, servicii de comerț cu materiale de
construcții, servicii de comerți cu materiale
decorative, servicii de comerț cu material
prafoase, servicii de comerț cu vopsele și
lavabile, servicii de comerț cu elemente de
placaj, servicii de comerț cu elemente de
structură pentru construcții, servicii de comerț
cu materiale lemnoase, servicii de comerț cu
materiale feroase, compilarea informaţiilor în
fişiere electronice, compilaţii statistice, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
sprijin în conducerea întreprinderilor comerciale

sau industriale, consultanţă profesională în
afaceri, contabilitate, date referitoare la afaceri,
întocmire de declaraţii fiscale, difuzarea de
anunţuri publicitare, distribuire de materiale
publicitare ( broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane), distribuire materiale de constructii,
estimare în afaceri comerciale, servicii de
externalizare (asistenţă comercială), întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionare
de fişiere informatice, informaţii pentru
afaceri, furnizare de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, investigaţii
pentru afaceri, marketing, organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, sfaturi
în organizarea afacerilor, organizarea târgurilor
pentru scopuri comerciale şi publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, servicii de comparare a preţurilor,
previziuni economice, prezentare de produse,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicare
de texte publicitare, publicitate, publicitate
on-line intr-o reţea computerizată, publicitate
prin corespondenţă, publicitate radiofonică,
reactualizarea materialelor publicitare, recrutare
de personal, redactare de texte publicitare, relaţii
publice, ravânzarea materialelor de construcții,
ravânzarea materiale prăfoase, ravânzarea
vopsele și lavabile, ravânzarea elementelor
de structură pentru construcții, ravânzarea
materialelor lemnoase, ravânzarea materialelor
feroase, servicii de secretariat, selectarea
personalului prin teste psihologice, servicii de
expertiză în materie de eficienţa afacerilor,
servicii de fotocopiere, servicii de telemarketing,
sfaturi în organizarea şi conducerea afacerilor,
sistematizarea informaţiilor în fişiere electronice,
pregătirea de state de salarii, servicii de vânzare
la licitaţie.
39. Ambalarea produselor, camionaj, cărăuşie,
depozitarea mărfurilor, depozitarea suporturilor
de date sau a documentelor stocate electronic,
descărcare, distribuire de energie electrică,
distribuirea corespondenţei, distribuirea de
colete, împachetarea mărfurilor, închiriere de
maşini, furnizarea de informaţii în domeniul
depozitării, furnizarea de informaţii în domeniul
traficului, furnizarea de informaţii în domeniul
transportului, livrarea de mărfuri, livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţă, logistică
de transport, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), servicii de manipulare şi de încărcare a
mărfii, servicii de șoferi, transport.

───────
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(210) M 2023 00462
(151) 20/01/2023
(732) MISTER BARBER SRL, ALEEA

MESERIASILOR NR. 1, BL.
C93, SC. A, AP. 11, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061647, ROMANIA

(540)

Purple Lands pill for the soul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.01; 05.03.13

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2023 00463
(151) 20/01/2023
(732) MARRIS SRL, STRADA SFANTA

VINERI 2-8, BUCURESTI, 030204,
ROMANIA

(540)
Clubul Arhitecturii

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
conținut înregistrat și descărcabil, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive pentru

siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de club de cărți cu vânzarea cu amănuntul
de cărți membrilor săi, servicii de comerț
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul de opere de artă furnizate de
galerii de artă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fișiere de muzică
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență 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 prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare

prin poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, 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.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, servicii oferite de pensiuni pentru
animale.

───────

(210) M 2023 00464
(151) 20/01/2023
(732) MANASTIREA RADU VODA,

STR. RADU VODA, NR. 24A,
BUCURESTI, 040275, ROMANIA

(540)
Mănăstirea Radu Vodă

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

16. Cărți religioase tipărite, circulare religioase
tipărite, carti tipărite, carti religioase tipărite, cărți
pentru copii tipărite, cărți de rugăciuni tipărite.
45. Servicii religioase, îndrumare religioasă,
realizare de ceremonii religioase, efectuare
de slujbe religioase de rugăciuni, organizarea
reuniunilor religioase, furnizare de informații cu
privire la religie.

───────
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(210) M 2023 00465
(151) 21/01/2023
(732) CS CAN & POWER SPORT, STR.

POPA TATU, NR. 44, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010806, ROMANIA

(540)
Albinuțele

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

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

(210) M 2023 00466
(151) 21/01/2023
(732) FLORIN CLAUDIU SOMODI,

STR. TAUTIULUI NR. 222, AP. 10,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, JUD.
CLUJ, 407280, CLUJ, ROMANIA

(540)

vision12

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
534 C), portocaliu (Pantone 7579 C),
gri (Pantone 447 C)

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

35. Consultanță în managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate.

───────

(210) M 2023 00468
(151) 21/01/2023
(732) ANA MARIA ADRIANA OPREA,

STR. ZĂVOI DEAL, NR.11, SAT
OPTAȘI, JUDET OLT, OPTASI,
237301, OLT, ROMANIA

(540)

Zăvoi de poveste

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 26.01.01; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.25; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04

(591) Culori revendicate:alb (HEX#FFFFFF),
verde (HEX#789526, HEX#95B145,
HEX#C2D76E), portocaliu
(HEX#EAAC06), albastru
(HEX#075C98, HEX#79B5BF)

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

29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și gătite.
31. Semințe, plante și flori naturale.

───────
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(210) M 2023 00469
(151) 21/01/2023
(732) ZAMFIR V VICTOR P.F.A.,

STR. CENUSARI NR. 9, JUD.
TELEORMAN, TECUCI, 147007,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Mieruța

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 03.13.04;
03.13.24

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff9933), negru (HEX #333300)

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

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).

───────

(210) M 2023 00470
(151) 21/01/2023
(732) OPTICA DR. CRISTESCU,

STRADA LACULUI, NR. 8A, BL.
36, PARTER, SPATIU COM. 1,
SLOBOZIA, 920012, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
Tera Med Optic

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

9. Ochelari (optică), produse de optică, lentile
corectoare (optică), ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari de vedere.

───────

(210) M 2023 00471
(151) 22/01/2023
(732) IRINA KOCIUBINSCAIA,

SOSEAUA BUCUREŞTI NORD
NR.10B, BLOC.B2, SC.B, ET.6,
AP.516, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 01.01.20; 26.01.02; 26.11.25;
02.01.22; 17.01.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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10. Prezervative
───────

(210) M 2023 00473
(151) 22/01/2023
(732) DRAXON ONE SRL, STR. ION

SUGARIU, BL. 6, AP. 14, BAIA
MARE, 430243, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) DRAXON ONE SRL, ION
SUGARIU, BL. 6, AP. 14, BAIA
MARE, 430243, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

STEELHAUS THE FUTURE
IS MADE OF STEEL

(531) Clasificare Viena:
27.01.02

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

35. Publicitate, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale

pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, analiză de preț, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții.

───────

(210) M 2023 00474
(151) 22/01/2023
(732) LA BUTIC ON-LINE SRL, STR.

PREL. GHENCEA 279B, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061703, ROMANIA

(540)
COBRA BITE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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1. Produse chimice folosite ca repelenți din
cauza mirosului acestora, produse chimice
folosite ca repelenți din cauza gustului
acestora, compoziții pentru stingerea și
prevenirea incendiilor, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, produse repelente de țânțari,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,
substanțe repelente pentru viermi folosite
pentru gazon sau iarbă, pastă adezivă
pentru prins și omorât șoareci, șoareci
(produse chimice pentru distrugerea -lor),
produse chimice pentru distrugerea șoarecilor,
fungicide, fungicide biologice, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, fungicide de uz
horticol, substanțe chimice pentru silvicultură
(fungicide), erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol, produse contra moliilor,
preparate pentru combaterea moliilor, hârtie
cu insecticid contra moliilor, blocuri din
lemn de camfor pentru îndepărtarea moliilor,
substanțe care atrag insectele, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate pentru
controlarea insectelor, preparate farmaceutice
pentru ameliorarea mușcăturilor de insecte,
șervețele impregnate cu produse pentru
respingerea insectelor, brățări impregnate cu
produse pentru respingerea insectelor.
21. Articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, aparate electrice pentru omorârea
insectelor, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru animale, capcane pentru dăunători,
capcane pentru insecte, capcane pentru
rozătoare, capcane pentru șobolani, capcane,
goale, pentru administrarea de rodenticide
rozătoarelor, curse pentru animale dăunătoare,
curse pentru șoareci, difuzoare cu fișă
de contact pentru repelente de țânțari,
dispozitive cu ultrasunete pentru îndepărtarea
țânțarilor, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, pliciuri de muște, pliciuri
electrice pentru muște, produse cu ultrasunete
pentru respingerea animalelor dăunătoare, cuști
de colectat insecte, terarii de interior pentru
insecte, cutii pentru colecționari de insecte
35. Publicitate.

───────

(210) M 2023 00475
(151) 22/01/2023
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
AUTO UNIVERS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de emisiuni
radiofonice, difuzare de emisiuni televizate,
difuzare de programe de televiziune,
servicii telefonice, informaţii în materie
de telecomunicaţii, furnizare de canale
de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2023 00476
(151) 22/01/2023
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
TRUSTUL MUNTENIA NEWS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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38. Telecomunicaţii, difuzarea de emisiuni
radiofonice, difuzarea de emisiuni televizate,
difuzare de programe de televiziune, servicii
telefonice, furnziarea de informaţii în materie
de telecomunicaţii, furnizare de canale
de telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, televiziune prin cablu, servicii de
telex, servicii de teleconferinţe, radiodifuziune,
radiotelefonie mobilă, difuzare de programe
radiofonice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, organizarea şi conducerea
de seminarii, organizarea şi conducerea
de simpozioane, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea şi conducerea
de colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi dirijarea de concerte,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), divertisment
radiofonic, divertisment televizat, furnizarea de
informaţii în materie de divertisment.

───────

(210) M 2023 00477
(151) 22/01/2023
(732) CĂTĂLIN ADRIAN TĂNĂSESCU,

STR. FABRICILOR NR. 5, JUD.
PRAHOVA, PLEAȘA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
REPUBLIKA NEWS

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

9. Computer software, software pentru crearea
sau facilitarea prezenţei online, unde utilizatorii
se pot conecta la comunități virtuale,
aplicații software descărcabile care furnizează
un flux de știri și informații din presa
internă și internațională, publicații electronice
descărcabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, compilarea de informaţii

în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzărilor pentru terţi, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.
38. Servicii de agenție de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii de difuzare pe pagini web.
41. Educatie, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi conducerea de congrese,
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizarea şi conducerea de simpozioane,
organizarea şi conducerea de workshop-
uri, organizarea şi conducerea de colocvii,
organizarea şi conducerea de conferinţe,
organizarea şi dirijarea de concerte, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), divertisment radiofonic,
divertisment televizat, furnizarea de informaţii în
materie de divertisment, furnizarea de instruire,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, servicii oferite de reporteri de
știri, publicarea multimedia de reviste, ziare,
jurnale, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet.
42. Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului., computerizare
în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
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închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor (site-
uri web), consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, furnizori de servicii de
externalizare în domeniul tehnologiei informației,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare de
platforme de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, design grafic
pentru materialele promoţionale, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software în
cadrul publicării de software, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online.
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