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Cereri Mărci publicate în 01/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05068 25/07/2022 MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL
MANICURE FASHION

2 M 2022 05069 25/07/2022 ASOCIATIA UNIUNEA
FORTELOR PATRIOTICE

UFP UNIUNEA FORȚELOR
PATRIOTICE

3 M 2022 05070 25/07/2022 SAVU CRISTESCU COSMIN REDPORT

4 M 2022 05071 25/07/2022 Savu Cristescu Cosmin THE LEVEL URBAN CONCEPT
APARTMENTS

5 M 2022 05072 25/07/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL MIND ARCHITECT

6 M 2022 05073 25/07/2022 ROBIN HUB S.R.L. ROBIN FOOD

7 M 2022 05074 25/07/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one Gallery

8 M 2022 05075 25/07/2022 DANUBE DELTA VILLA SRL Déjà blue

9 M 2022 05076 25/07/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one VICTORIEI PLAZA

10 M 2022 05077 25/07/2022 UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMANIEI

TIMISOARA FOOD SUMMIT

11 M 2022 05078 25/07/2022 ONE HOLDING INVESTMENTS
S.R.L.

RED LION CAPITAL

12 M 2022 05079 25/07/2022 MIRA GUARD SECURITY S.R.L. MIRA SECURITY GUARD

13 M 2022 05081 25/07/2022 DOBRE D, ANDREI OCTAVIAN
PFA

MATH ACADEMY

14 M 2022 05082 25/07/2022 ECOPOLITIC MEDIA SRL eco POLITIC news

15 M 2022 05083 25/07/2022 RAMONA GABRIELA DEDIU-
LAZAR

CAMBRIDGE SCHOOL
OF ENGLISH ROMANIA
EDUCATION ABOVE ALL

16 M 2022 05084 25/07/2022 ECOPOLITIC MEDIA NEWS BUCUREȘTI

17 M 2022 05085 25/07/2022 MAP PROTECTIE SI
SECURITATE S.R.L

MAP SECURITY

18 M 2022 05086 25/07/2022 SC BEST TEAM ASSISTANCE
SRL

www.panourilefotovoltaice.ro
BEST TEAM ASSISTANCE The
future is HERE!

19 M 2022 05087 25/07/2022 TECHISM MOOD SRL Moș Martin CLUB

20 M 2022 05088 25/07/2022 CRUCEA BUCOVINEI SRL CRUCEA BUCOVINEI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2022 05089 25/07/2022 NELU PAUN BUJOREANU PROTEIN STATION PROTEIN

COFFEE, BREAKS AND
PROTEIN SHAKES

22 M 2022 05090 25/07/2022 AGRONOM BIO SOL S.R.L. MICRO-BIO NUTRIENT
FABRICA DE COMPOST
ORGANIC PRODUCTS

23 M 2022 05091 25/07/2022 S.C. REALMEDIA NETWORK
S.A.

imobiliare.ro PENTRU FIECARE
ÎNCEPUT

24 M 2022 05092 25/07/2022 S.C. REALMEDIA NETWORK
S.A.

imobiliare.ro

25 M 2022 05093 25/07/2022 ASOCIATIA INITIATIVA
ECOLOGISTA EUROPEANA

WONDER FEST

26 M 2022 05094 25/07/2022 TRANSILVANIA FILM SRL SUNSCREEN FILM & ARTS
FESTIVAL

27 M 2022 05095 25/07/2022 SC DANUBIUS EXIM SRL SUMTECH by DANUBIUS

28 M 2022 05096 25/07/2022 ANCA CRINA HURGOI Prestige Imobiliare

29 M 2022 05097 25/07/2022 MAKEUP STEPS
INTERNATIONAL SRL

makeup Steps

30 M 2022 05098 25/07/2022 VLADUT MIHAI VRACIU LUNAR LABORATORIES

31 M 2022 05099 25/07/2022 FOOD EVOLUTION MEALS
S.R.L.

FOOD NATION

32 M 2022 05100 25/07/2022 INTELLISYS ENGINEERING
S.R.L.

SMART HOME SYSTEMS
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(210) M 2022 05068
(151) 25/07/2022
(732) MEDILOGIC CHEMICAL CENTER

SRL, BULEVARDUL DECEBAL,
NR.14, BL. S6, SC 2, AP 32,
INTERFON 32, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
MANICURE FASHION

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

8. Pile de unghii, pile electrice de unghii, pile
de unghii pentru manichiură, pile de unghii,
electrice sau neelectrice, capete cu role pentru
pile electronice de unghii, pile alimentate cu
baterii pentru unghii de animale, arme ascuțite și
contondente, instrumente manuale de urgență și
salvare, instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri).

───────

(210) M 2022 05069
(151) 25/07/2022
(732) ASOCIATIA UNIUNEA FORTELOR

PATRIOTICE, STR. BARBU
VACARESCU, NR. 15, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020271, ROMANIA

(540)

UFP UNIUNEA
FORȚELOR PATRIOTICE

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 02.09.16; 01.15.05; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decat cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2022 05070
(151) 25/07/2022
(732) SAVU CRISTESCU COSMIN,

SOS.NICOLAE TITULESCU,
NR.10, BL.20, SC.B, ET.2,
AP.61, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

REDPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.06; 26.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (R189G32B38,
R132G22B30), gri (R87G88B87), negru
(R0G0B0)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcții de birou], licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, analiza costurilor,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, marketing, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial
sau publicitar, publicitate exterioară, profilarea

consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
marketing imobiliar, licitații în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, investiții
de capital, stabilirea finanțării pentru proiectele
de construcții, evaluare financiară (asigurări),
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanță
financiară, oferirea de informații financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă /
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri, servicii financiare, evaluare
fiscală, afaceri imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare. management
imobiliar, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii
de broken / agenți de bursă, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare ,
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evaluări de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare. finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăți imobiliare), consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, servicii ale agențiilor

imobiliare de spații comerciale, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, furnizare
de informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii de
prelungire a contractelor de inchiriere pentru
proprietati imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, împrumuturi
financiare pentru amenajarea casei, evaluări
privind designul de clădiri, gestiunea imobilelor,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, agenții sau brokeraj
de arendare sau închiriere de terenuri, agenții
sau brokeraj de închiriere de clădiri, închiriere
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de birouri pentru co-working (lucru la comun),
consultanță imobiliară.
37. Servicii de construcții, servicii de
instalații și reparații, zidire, supravegherea
construcției de clădiri, etanșarea clădirilor /
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
servicii de tâmplărie, curățarea clădirilor
(interior), curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, instalare
de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, construcția de fabrici,
întreținerea mobilei, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea ușilor
și ferestrelor, montarea cablurilor, zidărie,
vopsire, interioară și exterioară, aplicarea
tapetului / tapetare, tencuire, furnizarea
informațiilor legate de reparații, servicii pentru
acoperișuri, tapițare, reparații de tapițerie,
curățarea geamurilor, servicii de asamblare
referitoare la montarea mobilierului, construirea
de zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, amenajări interioare ale birourilor,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, construcții subterane,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții
de terase, edificare construcții prefabricate,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri impermeabile
pentru acoperișuri, aplicarea de căptușeli pe
clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, asamblare
de case prefabricate, consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcția de complexuri
pentru întreprinderi, construcția de complexuri în
scop recreativ, construcția de pereți despărțitori
pentru interior, construcție de anexe de casă,
construirea de coloane de ventilare, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții).

42. Servicii științifice 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 de autentificare a
calității, servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, calibrare (măsurare), proiectarea
construcțiilor, proiectarea de decorațiuni
interioare, amenajare / design interior, inginerie,
proiectare industrială, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calității,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanță tehnologică, testarea materialelor,
planificare urbană, investigații geotehnice,
planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, construcții civile,
amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, consultanță profesională
privind amenajarea de interior, design grafic,
design vizual, design industrial, design
arhitectural, stilism (design industrial), design
de mobilier, design artistic industrial, artă
grafică și design, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design mobilier, servicii de
design arhitectural, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri. servicii de
desion comercial , design de centre comerciale
design grafic și industrial, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii tehnologice privind
designul, evaluări tehnice privind designul,
cercetare în domeniul designului, planificare în
domeniul designului, consultanță în materie de
design, design de mobilier de birou, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, design
de clădiri de birouri, întocmire de rapoarte
referitoare la design, servicii de design interior
și exterior, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii profesionale privind design-ul
arhitectural, întocmire de rapoarte despre design
industrial, servicii pentru designul de clădiri
industriale, consultanță profesională în materie
de design industrial, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design interior pentru comerțul
cu amănuntul, servicii de consultanță în materie
de design industrial, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, servicii de consiliere
în materie de inginerie de design, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe etaje,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, furnizare de informații
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în domeniul designului arhitectural printr-un site
web, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
designul de exterior.

───────

(210) M 2022 05071
(151) 25/07/2022
(732) Savu Cristescu Cosmin, STR.

NICOLAE TITULESCU, NR. 10, BL.
20, SC. B, ET. 2, AP. 61, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE LEVEL URBAN
CONCEPT APARTMENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.06

(591) Culori revendicate:galben
(R191G164B111), gri (R130G130B130)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, analiza costurilor,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea

materialelor publicitare, marketing, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
marketing imobiliar, licitații în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, investiții de
capital, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă /
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri, servicii financiare, evaluare
fiscală, afaceri imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii
de broken / agenți de bursă. investiții
imobiliare, agenții imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
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investițiilor imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare ,
evaluări de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, gestionare
de proprietăți imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăți imobiliare), consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri

imobiliare rezidențiale, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, furnizare
de informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii de
prelungire a contractelor de inchiriere pentru
proprietati imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, împrumuturi
financiare pentru amenajarea casei, evaluări
privind designul de clădiri, gestiunea imobilelor,
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administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, agenții sau brokeraj
de arendare sau închiriere de terenuri, agenții
sau brokeraj de închiriere de clădiri, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, supravegherea construcției de
clădiri, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, servicii de consiliere
privind renovarea proprietatii imobiliare, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, construcții, construcții
subterane, construcții de terase, construirea
de zone rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții).

───────

(210) M 2022 05072
(151) 25/07/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR GURA LEULUI, NR. 25,
JUDET ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MIND ARCHITECT

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.25

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

9. Software de aplicații de calculator pentru
transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Organizare de abonamente la pachete
media servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială
abonament la un pachet media de informații
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,

servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media.
41. Furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de conferințe
referitoare la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală.

───────

(210) M 2022 05073
(151) 25/07/2022
(732) ROBIN HUB S.R.L., SPLAIUL

INDEPENDENTEI, NR. 202B,
CAMERA 42, SECTOR 6,
BCURESTI, 060023, ROMANIA

(540)

ROBIN FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.05; 27.05.17;
26.01.01; 26.11.01; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (HEX#B8860B,
HEX#D4AF37)

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

───────

(210) M 2022 05074
(151) 25/07/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
one Gallery

(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, asistenta in 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, 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, 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
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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
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 2022 05075
(151) 25/07/2022
(732) DANUBE DELTA VILLA SRL,

TARLA 12, PARCELA 307-308,
JUDETUL TULCEA, SFANTU
GHEORGHE, 827195, TULCEA,
ROMANIA

(540)
Déjà blue

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

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, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05076
(151) 25/07/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
one VICTORIEI PLAZA

(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, asistenta in 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, 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, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/07/2022

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
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.

───────
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(210) M 2022 05077
(151) 25/07/2022
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA A BANATULUI
REGELE MIHAI I AL ROMANIEI,
CALEA ARADULUI NR.119,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300645, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA.VICTORIEI NR.5,
SC.D, AP.2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
TIMISOARA FOOD SUMMIT

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

41. Organizare de conferinte, expozitii cu
scop educativ, cultural sau de divertisment
si concursuri, organizare de reuniuni si
conferinte, organizare de seminarii, organizare
si coordonare de conferinte si congrese,
organizare si conducere de conferinte
si seminarii, organizare si conducere de
simpozioane, servicii de conferinte.

───────

(210) M 2022 05078
(151) 25/07/2022
(732) ONE HOLDING INVESTMENTS

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

(540)
RED LION CAPITAL

(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, asistenta in 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, 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, 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
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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
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.

───────

(210) M 2022 05079
(151) 25/07/2022
(732) MIRA GUARD SECURITY S.R.L.,

STR. RĂZOARE NR. 7, ET. M,
AP. 13, JUDETUL CLUJ, SAT
FLORESTI, COMUNA FLORESTI ,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MIRA SECURITY GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone PSM
Black 3 C), alb (Pantone PSM 4665 C),
rosu (Pantone PSM 185 C)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de gardă de corp,
consultanță în ceea ce privește securitatea
fizică, scanarea bagajelor din motive de
securitate, servicii de pază pentru obiective
și instalații prin sisteme de monitorizare la
distanță, însoțire/escortare în societate, servicii
de agenții de detectivi, monitorizarea alarmelor
de securitate și antifurt, investigații privind
trecutul persoanelor.

───────
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(210) M 2022 05081
(151) 25/07/2022
(732) DOBRE D, ANDREI OCTAVIAN

PFA, ALEEA PROFESORILOR, NR.
1 A, BL. 55D, SC. B, AP.28, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

MATH ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2022 05082
(151) 25/07/2022
(732) ECOPOLITIC MEDIA SRL, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2
SC. 5, ET. 7 AP. 155, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

eco POLITIC news

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, ziare
si reviste electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile (electronice)
16. Publicații periodice tipărite, reviste si ziare
cotidiene, buletine de știri (materiale tipărite).
35. Servicii de revista presei, pregătire de
publicații publicitare, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți.
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38. Emisiuni de știri (transmisii), transmisie de
știri la organizațiile care difuzează știri, servicii de
agenții de știri electronice
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
media, difuzare de reportaje de către agenții
de știri, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, servicii de reporteri de știri, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate

───────

(210) M 2022 05083
(151) 25/07/2022
(732) RAMONA GABRIELA DEDIU-

LAZAR, STRADA PANDURILOR,
NR. 6B, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200560, DOLJ, ROMANIA

(540)

CAMBRIDGE SCHOOL
OF ENGLISH ROMANIA

EDUCATION ABOVE ALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 26.03.23

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

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

───────

(210) M 2022 05084
(151) 25/07/2022
(732) ECOPOLITIC MEDIA, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2
SC. 5, ET. 7 AP. 155, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

NEWS BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, ziare
si reviste electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile (electronice)
16. Publicații periodice tipărite, reviste si ziare
cotidiene, buletine de știri (materiale tipărite).
35. Servicii de revista presei, pregătire de
publicații publicitare, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți.
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38. Emisiuni de știri (transmisii), transmisie de
știri la organizațiile care difuzează știri, servicii de
agenții de știri electronice.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
media, difuzare de reportaje de către agenții
de știri, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, servicii de reporteri de știri, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate

───────

(210) M 2022 05085
(151) 25/07/2022
(732) MAP PROTECTIE SI SECURITATE

S.R.L, STR. COSTACHE NEGRI,
60, BL. C4, SC. B, PARTER, CAM
17, JUD. IAȘI, IASI, 700070, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MAP SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.09; 03.01.08; 18.02.18; 27.05.01;
27.05.05

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff9e2d), alb (HEX #ffffff), albastru
(HEX #0e0bee, HEX #403ff2), negru
(HEX #000000), gri (HEX #e1e2e4)

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

45. Servicii de paza si protectie, servicii de
protectie si garda, servicii juridice, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, servicii personale
și sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii politice,
servicii de monitorizare, servicii de concierge,
deschiderea încuietorilor de siguranţă, servicii de
pază pe timp de noapte, monitorizarea alarmelor
de securitate şi antifurt, consultanţă în ceea ce
priveşte securitatea fizică, însoţire / escortare în
societate.

───────

(210) M 2022 05086
(151) 25/07/2022
(732) SC BEST TEAM ASSISTANCE

SRL, STR. RĂZBOIENI, NR.8,
ETAJUL 2, JUD. BACĂU, BACĂU,
600031, BACĂU, ROMANIA

(540)

www.panourilefotovoltaice.ro
BEST TEAM ASSISTANCE

The future is HERE!

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 26.01.14; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.12

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

4. Energie electrică.
───────

(210) M 2022 05087
(151) 25/07/2022
(732) TECHISM MOOD SRL, STR.

BADEA CARTAN NR.66,
BL.40, AP.45, ET.9, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Moș Martin CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
că și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizasi cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software., dezvoltare și
testare de metode de calcul, de algoritmi și
de software dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

(210) M 2022 05088
(151) 25/07/2022
(732) CRUCEA BUCOVINEI SRL,

DN 17B, JUDETUL SUCEAVA,
CRUCEA, 727150, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
CRUCEA BUCOVINEI

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

43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni).

───────
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(210) M 2022 05089
(151) 25/07/2022
(732) NELU PAUN BUJOREANU,

STRADA TRAIAN , NR. 372,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A.,
STR. REGIMENT 11 SIRET,
NR.15 , BL.E4 , AP.54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

PROTEIN STATION
PROTEIN COFFEE, BREAKS

AND PROTEIN SHAKES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.05;
11.03.02

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

clase:
29. Shake-uri din lapte, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi
de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe

bază de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de cocos, băuturi pe bază de lapte
de migdale, băuturi pe bază de ovăz (înlocuitor
de lapte), băuturi pe bază de produse lactate,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, deserturi reci din produse lactate, iaurt
de soia, iaurturi aromate, iaurturi cu gust de
fructe, produse lactate, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetarie inghetate), șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere de albine.
32. Concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor energizante, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
preparate dizolvabile pentru prepararea
băuturilor, bauturi pentru sport imbogatite cu
proteine , bauturi pentru sportivi , ape minerale si
carbogazoase si alte bauturi neacoolice , bauturi
din fructe si sucuri din fructe , limonada , bauturi
pe baza de soia , cidru nealcoolic.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 05090
(151) 25/07/2022
(732) AGRONOM BIO SOL S.R.L.,

STR. LIVEZII, NR. 55, BL.1, AP.40,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

MICRO-BIO NUTRIENT
FABRICA DE COMPOST
ORGANIC PRODUCTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.07.02;
02.01.13; 07.01.14; 26.01.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro, galben, portocaliu, auriu, rosu,
negru, alb

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

1. Preparate fertilizante, fertilizante complexe,
preparate fertilizante, fertilizatori lichizi,
fertilizanți pentru pământ, fertilizator pentru
plante, fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, îngrășăminte, îngrășăminte
naturale, săruri (îngrășăminte), îngrășăminte
organice, superfosfați (îngrășăminte), fosfați

(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte pentru
agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte cu
microorganisme adăugate, îngrășăminte în
stare solidă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere rapidă, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
medii de creștere, îngrășăminte folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură.
31. Compost, composturi horticole, compost cu
paie, compost din paie folosit pentru eliminarea
buruienilor, folii de compost biodegradabil
confecționat din fibre de lemn, produse pe bază
de scoarță de copac folosite pentru compost,
straturi de compost realizate din materiale
naturale pentru utilizare în eliminarea buruienilor,
composturi din materiale naturale pentru utilizare
în suprimarea buruienilor în mediile horticole,
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante
și flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare, hrană și băuturi pentru animale,
malt, culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere.

───────
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(210) M 2022 05091
(151) 25/07/2022
(732) S.C. REALMEDIA NETWORK S.A.,

BLD. DR. VICTOR BABES NR.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHITA OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU
NR.24-28, SC.B, AP.2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

imobiliare.ro PENTRU
FIECARE ÎNCEPUT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Program calculator, înregistrat sau
descărcabil.
35. Gestionarea afacerilor imobiliare şi
administrație comercială a afacerilor imobiliare,
publicitate, reclamă.
42. Programe calculatoare, creare și menținere
de site web (portal) în domeniul imobiliar.

───────

(210) M 2022 05092
(151) 25/07/2022
(732) S.C. REALMEDIA NETWORK S.A.,

BLD. DR. VICTOR BABES NR.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHITA OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU
NR.24-28, SC.B, AP.2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

imobiliare.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Gestionarea afacerilor imobiliare și
administrație comercială a afacerilor imobiliare,
publicitate, reclamă.

───────
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(210) M 2022 05093
(151) 25/07/2022
(732) ASOCIATIA INITIATIVA

ECOLOGISTA EUROPEANA,
STR. DUETULUI, NR.100, SC.1,
AP.5, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

WONDER FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 03.13.01

(591) Culori revendicate:mov, rosu, visiniu,
roz, albastru, verde

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

41. Educație, instruire, divertisment, coordonare
de festivaluri de film, producție de spectacole și
filme, prezentări de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de concursuri
(divertisment), organizarea de concursuri
educative, organizarea concursurilor de
divertisment, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizarea spectacolelor,
organizare de evenimente de divertisment

și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, producție
de spectacole, producție de spectacole în
direct, producție de concursuri de talente,
activitați culturale, organizarea de activități
educative destinate copiilor, organizare de
seminarii educative, organizare de competiții
educative, organizare de evenimente educative,
servicii culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, activități culturale, organizare
și coordonare de activități culturale, organizare
de spectacole, organizarea de spectacole
culturale, organizare de cursuri, administrare
(organizare) de concursuri, organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, planificare
şi organizare de expoziţii, simpozioane, colocvii,
conferinţe, cursuri, concursuri, festivaluri
şi reuniuni în scopuri culturale sau de
educaţie, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de gale,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, nedescărcabile, publicare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, publicare de materiale didactice
educative, publicarea de materiale multimedia
online, difuzare de materiale educative.

───────
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(210) M 2022 05094
(151) 25/07/2022
(732) TRANSILVANIA FILM SRL, STR.

G-RAL BERTHELOT, NR. 27, SC.
A, ET. 4, AP.25, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SUNSCREEN FILM
& ARTS FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03; 26.11.03; 26.04.01

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 539 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanele, servicii de reporteri destin,
reportaje fotografice, fotografie, servicii de
regie și producție de filme, alte decât pentru
filmele cu scop publicitar, servicii de scriere,
respectiv: scenariști, compozitori, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru

evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmate, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, închirierea de decoruri
pentru scenă, subtitrare.

───────

(210) M 2022 05095
(151) 25/07/2022
(732) SC DANUBIUS EXIM SRL,

STR. VASILE GHERGHEL, NR.
12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

SUMTECH by DANUBIUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.12

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
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hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
aparate de procesare a datelor, unităţi de
disc pentru calculatoare, carduri inteligente,
terminale interactive cu ecran tactil, interfeţe
pentru calculatoare, manşe de comandă
pentru calculatoare, altele decât cele pentru
jocurile video, procesoare (unităţi centrale de
procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), computer game
software, downloadable, programe de calculator
descărcabile pentru tranzacții cu criptomonede
folosind tehnologie blockchain.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
prezentare a produselor către public, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), servicii de administrare a centrelor
pentru prezentarea produselor catre public.

───────

(210) M 2022 05096
(151) 25/07/2022
(732) ANCA CRINA HURGOI, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 89,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410203,
BIHOR, ROMANIA

(540)
Prestige Imobiliare

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

36. Servicii imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de gestiune a
investițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii

ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
locații pentru divertisment, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare.

───────
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(210) M 2022 05097
(151) 25/07/2022
(732) MAKEUP STEPS

INTERNATIONAL SRL, STR.
HEBE, NR. 39, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300425, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

makeup Steps

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 02.09.08; 27.05.01; 27.05.05;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#FF0000), negru (HEX #000000), alb

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

9. Cărți digitale pentru descărcare de pe
internet, clipuri video preînregistrate, înregistrări
audio, înregistrări video, înregistrări video
descărcabile, transmisii video, materiale
înregistrate.
41. Educație și instruire.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 05098
(151) 25/07/2022
(732) VLADUT MIHAI VRACIU, BLD.

REPUBLICII, NR. 20, SC. B, AP.
21, JUD. BACĂU, ONEŞTI, 601004,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LUNAR LABORATORIES

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii.
42. Design vestimentar pentru terți, servicii de
design vestimentar.

───────
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(210) M 2022 05099
(151) 25/07/2022
(732) FOOD EVOLUTION MEALS S.R.L.,

STR. AV. TRAIAN VASILE, NR.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. 2 GRANICERI, BL. 22, SC.
A, ET. 1, AP. 6, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

FOOD NATION

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 24.07.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#8CC63F), gri (HEX #CCCCCC),
portolcaliu (HEX #F15A24), roşu (HEX
#C1272D), turcoaz (HEX #00A99D),
albastru (HEX #2E3192), alb

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

29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne, brânzeturi, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, ouă
și produse din ouă, paste de carne, paste
tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, cărnuri.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
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), aluaturi și
amestecuri din acestea, batoane de cereale și
batoane energizante, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, drojdie și agenți
de dospire, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, făină, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, glazuri
dulci și umpluturi, orez, pâine, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate coapte și drojdie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, siropuri
și melasă, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole pentru
alimentaţia umană, respectiv: miere, miere
biologică pentru consum uman, miere cu plante
aromatice, miere naturală.
43. Servicii de cantină, servicii de restaurant
și bar, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2022 05100
(151) 25/07/2022
(732) INTELLISYS ENGINEERING

S.R.L., STR. BLD FERDINAND I,
NR. 65, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

SMART HOME SYSTEMS
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21; 26.11.12

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

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

9. Sisteme informatice, sisteme home cinema,
sisteme de alarmă, sisteme audio-vizuale,
sisteme de calculator interactive, sisteme de
sunet surround, sisteme de supraveghere
video, sisteme de închidere electronice, sisteme
electronice de intrare, sisteme de control
electronice, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de alarmă antiefracție, sisteme de
vizualizare video, telecomenzi pentru sisteme
multimedia, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de automatizare pentru case, sisteme
de alarmă pentru scurgeri de gaze, tablete
digitale, panouri digitale, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, instalații de
control (electrice), instalații electrice de control
al accesului, aparate de comandă cu activare
sonoră pentru instalațiile de iluminat, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, senzori, senzori
optici, senzori electronici, senzori fotosensibili,
senzori electrooptici, senzori antiefracție, senzori
digitali, senzori de incendiu, senzori de gaz,
comutatori cu senzori, senzori de temperatură,
senzori de presiune, senzori de fum, senzori
de proximitate, senzori de umiditate, senzori de
lumină, senzori de mișcare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
sisteme informatice, sisteme home cinema,
sisteme de alarmă, sisteme audio-vizuale,
sisteme de calculator interactive, sisteme de
sunet surround, sisteme de supraveghere
video, sisteme de închidere electronice, sisteme
electronice de intrare, sisteme de control
electronice, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de alarmă antiefracție, sisteme de
vizualizare video, telecomenzi pentru sisteme
multimedia, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de automatizare pentru case, sisteme
de alarmă pentru scurgeri de gaze, tablete
digitale, panouri digitale, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, instalații de
control (electrice), instalații electrice de control
al accesului, aparate de comandă cu activare
sonoră pentru instalațiile de iluminat, aparate

și instalații fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, senzori, senzori
optici, senzori electronici, senzori fotosensibili,
senzori electrooptici, senzori antiefracție, senzori
digitali, senzori de incendiu, senzori de gaz,
comutatori cu senzori, senzori de temperatură,
senzori de presiune, senzori de fum, senzori
de proximitate, senzori de umiditate, senzori de
lumină, senzori de mișcare.
42. Proiectarea sistemelor informatice,
proiectare de sisteme electrice, proiectare de
sisteme electronice, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare și dezvoltare de sisteme
fotovoltaice, proiectare de software pentru
sisteme de operare, servicii de inginerie privind
proiectarea de sisteme electronice, proiectare
și inginerie personalizată referitoare la sisteme
de telefonie, sisteme de televiziune prin
cablu și fibră optică, proiectare, dezvoltare și
implementare de software, implementarea de
programe de calculator în rețele.

───────



Erată 

    Referitor la cererile de înregistrare cu nr. de depozit M 2022 04994, 04995, 
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