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Cereri Mărci publicate în 06/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03023 29/04/2022 PROMPT SERVICE TRAVEL

COMPANY SRL
Cocktail Holidays

2 M 2022 03024 29/04/2022 ALEXANDRU BUFTEA
ANDA ARIANA ȚUȚUIANU

NOI STUDIO

3 M 2022 03026 29/04/2022 MUT VICTOR NICOLAE iKombucha Beau sănătate!

4 M 2022 03027 29/04/2022 LIVIU VÂRCIU ZĂPADĂ CEAI DRAGOSTE

5 M 2022 03028 29/04/2022 CLAUDIU-STELIAN ISTODOR Totu-n vie

6 M 2022 03029 29/04/2022 ISTODOR CLAUDIU-STELIAN Arta-n vie

7 M 2022 03030 29/04/2022 CLAUDIU-STELIAN ISTODOR Şcoala-n vie

8 M 2022 03031 29/04/2022 AGRONOMAT DISTRIBUTION
SRL

AGRONOMAT DISTRIBUTION

9 M 2022 03032 29/04/2022 AMERICAN ONCOLOGY
HOSPITAL SRL

AMERICAN ONCOLOGY
HOSPITAL AOH

10 M 2022 03033 29/04/2022 SC
EVERYTHINGABOUTCOFFEE
SRL

keep calm DONUT BREAK

11 M 2022 03034 29/04/2022 DACIA PLANT SRL HEPAVIR

12 M 2022 03035 29/04/2022 STERE MEDICAL INVEST SRL Uno Medical Center

13 M 2022 03036 29/04/2022 NECHITA - ADRIAN OROS TRANSILVANIA FOOD SUMMIT

14 M 2022 03037 29/04/2022 AXENTI CĂTĂLINA-
FRANCESCA

ARMSTRONG

15 M 2022 03038 29/04/2022 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CELEHEALTH

16 M 2022 03039 29/04/2022 CAMELIA-MANUELA SOCEANU Editura For You

17 M 2022 03040 29/04/2022 DRAGOȘ ILIESCU SEMPER EDU

18 M 2022 03041 29/04/2022 PIETE SI TARGURI CRAIOVA
SRL

PIATA CHIRIAC - AUTENTIC
ROMANESC

19 M 2022 03042 29/04/2022 OZ GARDEN S.R.L. OZ

20 M 2022 03043 29/04/2022 CAMELIA-MANUELA SOCEANU Editura For You

21 M 2022 03044 29/04/2022 DRAGOȘ ILIESCU SEMPER EDU

22 M 2022 03045 29/04/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one UNIRII VISTA

23 M 2022 03046 29/04/2022 VALENTIN-GIGEL CALCAN CASA PEȘTERA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 03047 29/04/2022 ANTENA 3 S.A. NEWS HOUR WITH

25 M 2022 03048 29/04/2022 VALENTIN-GIGEL CALCAN CABANA PEȘTERA

26 M 2022 03049 29/04/2022 ROSA TRADE INTERNATIONAL
S.R.L.

CASTELUL POVESTILOR
CASA LUI MOS CRACIUN

27 M 2022 03050 29/04/2022 ION BĂDEȚ hello dely!

28 M 2022 03051 29/04/2022 SC APPLE MOB DESIGN SRL APPLE MOB DESIGN

29 M 2022 03055 29/04/2022 EUROLKY CATERING S.R.L. CRISPYTERIA

30 M 2022 03056 29/04/2022 PIN ME STUDIO S.R.L.

31 M 2022 03057 29/04/2022 AC HELCOR SRL Pancreon Trienzym BIOSUnLine
energie pentru sănătate trei
enzime pentru digestie ușoară
extract de ananas

32 M 2022 03058 29/04/2022 AC HELCOR SRL COLESTIM DUO PLUS

33 M 2022 03059 29/04/2022 D-TOYS S.A. ROOVI

34 M 2022 03060 29/04/2022 DANIKA ATELIER SRL

35 M 2022 03061 29/04/2022 LAURENȚIU-IONUȚ STAN AEVA

36 M 2022 03062 29/04/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one HERASTRAU CITY

37 M 2022 03063 29/04/2022 CRISTINEL LEMANDROIU TRIENDO

38 M 2022 03064 29/04/2022 STEGARIU F. FLORIN P.F.A TREI AZURI

39 M 2022 03065 29/04/2022 CRISTINEL LEMANDROIU DAIKI DESIGN

40 M 2022 03066 29/04/2022 CRISTINEL LEMANDROIU Creativo

41 M 2022 03067 30/04/2022 NICOLAE FRECUȘ NEPTUN CRAMA

42 M 2022 03068 30/04/2022 SC VERITAS MAX WW SRL Casey Studios

43 M 2022 03069 01/05/2022 ALEXANDRU RAZVAN
GRIGORESCU

GriG
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(210) M 2022 03023
(151) 29/04/2022
(732) PROMPT SERVICE TRAVEL

COMPANY SRL, STR. INTRAREA
ARMASULUI, NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

Cocktail Holidays

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.19; 29.01.12;
26.11.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#313131), portocaliu (HEX #F17F1B)

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

39. Servicii de turism (organizarea de călătorii).
───────

(210) M 2022 03024
(151) 29/04/2022
(732) ALEXANDRU BUFTEA, STR.

LALELELOR, BL. E3, SC. A, AP. 8,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
ANDA ARIANA ȚUȚUIANU, STR.
RETEZAT, NR. 11, COMUNA
GIROC, JUD. TIMIŞ, SAT
CHISODA, 307221, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NOI STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 26.05.16

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

37. Servicii de construcții.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială.

───────
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(210) M 2022 03026
(151) 29/04/2022
(732) MUT VICTOR NICOLAE, STR.

VICTOR BABEŞ, NR. 7, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430112, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

iKombucha Beau sănătate!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.19; 26.01.05;
29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB
EC7707)

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

32. Băuturi nealcoolice.
───────

(210) M 2022 03027
(151) 29/04/2022
(732) LIVIU VÂRCIU, STR. DRM.

PĂDUREA NEAGRĂ, NR. 8
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ZĂPADĂ CEAI DRAGOSTE

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03028
(151) 29/04/2022
(732) CLAUDIU-STELIAN ISTODOR,

STR. TRANSILVANIEI, NR.
44, AT.1, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Totu-n vie

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03029
(151) 29/04/2022
(732) ISTODOR CLAUDIU-STELIAN,

STR. TRANSILVANIA, NR. 44, ET.
1, AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Arta-n vie

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03030
(151) 29/04/2022
(732) CLAUDIU-STELIAN ISTODOR,

STR. TRANSILVANIEI, NR.
44, ET.1, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Şcoala-n vie

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2022 03031
(151) 29/04/2022
(732) AGRONOMAT DISTRIBUTION

SRL, STR. BUJORILOR NR. 3,
BL. B20, SC. 2, ET. P, CAM.3,
JUD. ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)
AGRONOMAT DISTRIBUTION

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerilor, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți închiriere
de echipamente și mașini de birou, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea

de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare închirierea de
material publicitar, publicitate radio înregistrarea
comunicărilor și datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-
uri pentru terți, procesarea administrativă a
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ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2022 03032
(151) 29/04/2022
(732) AMERICAN ONCOLOGY

HOSPITAL SRL, STR. SOS.
CIOFLICENI, NR. 19, JUD. ILFOV,
CIOFLICENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AMERICAN ONCOLOGY
HOSPITAL AOH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 29.01.12;
24.13.14

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii spitalicești, închiriere de echipamente
pentru spital, servicii furnizate de spitale
private, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii medicale în
domeniul oncologiei, furnizarea de informatii
online referitoare la oncologie, servicii de clinică
medicală şi servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării şi tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările cu
raze x şi prelevarea de probe de sânge, servicii
de terapie, fizioterapie şi logopedie, servicii de
centru de sănătate, sfaturi privind nutriţia şi dieta.

───────
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(210) M 2022 03033
(151) 29/04/2022
(732) SC EVERYTHINGABOUTCOFFEE

SRL, STR. ȘCOLII NR. 11,
SAT CONȚEȘTI, JUD. BACĂU,
COMUNA SASCUT, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

keep calm DONUT BREAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.16;
08.01.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, negru, roz,
roșu, maro, bej

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

30. Făină și preparate făcute din cereale, pâine,
patiserie și cofetărie, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, gogoși, produse de brutărie
si cofetărie, prăjituri prăjite simple, glazurate,
pudrate și umplute, chifle cu gaura în mijloc,
gogoși prăjite simple, glazurate, pudrate si
umplute, extracte pentru arome, altele decât
uleiurile esențiale, umpluturi pe bază de cremă,
pentru gogoși, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru gogoși, toppinguri pe bază de ciocolată,

ciocolată, cremă din ouă și lapte, glazură de tort
si gogoși (glazurare), gogoși cu gaura in mijloc,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri instanțe
pentru gogoși, faina pentru gogoși.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
gogoși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vanzare cu amănuntul referitoare la produse
de brutărie și cofetărie, prăjituri prăjite simple,
glazurate, pudrate și umplute, chifle cu gaura în
mijloc, gogoși prăjite simple, glazurate, pudrate
si umplute, extracte pentru arome, altele decât
uleiurile esențiale, umpluturi pe bază de cremă,
pentru gogoși, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru gogoși, toppinguri pe bază de ciocolată,
ciocolată, cremă din ouă și lapte, glazură de tort
si gogoși (glazurare), gogoși cu gaura în mijloc,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri instanțe
pentru gogoși, făina pentru gogoși.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncare la pachet, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de baruri, sculptură
culinară, asigurarea de hrană și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2022 03034
(151) 29/04/2022
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI FN, JUD. BRAȘOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
HEPAVIR

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────
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(210) M 2022 03035
(151) 29/04/2022
(732) STERE MEDICAL INVEST SRL,

STR. ZORELELOR NR. 30, BL. Z,
ET. 1, AP. 5, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Uno Medical Center

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

44. Servicii medicale, analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor,
consultații medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de evaluare medicală, servicii
medicale oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2022 03036
(151) 29/04/2022
(732) NECHITA - ADRIAN OROS, STR.

TĂUTULUI NR. 29, SAT.FLOREȘTI,
JUD. CLUJ, COMUNA FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ,
STR. PORII NR. 152, SC. 3, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA
FOOD SUMMIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.03;
26.01.07; 05.03.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri închis (HEX
#364141), albastru (HEX #005197),
verde (HEX #00993D), alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare şi
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau de publicitate,
servicii de consultanţă publicitară şi de afaceri
prin organizarea de concursuri şi expoziţii,
distribuţia de mostre (promovare), organizarea
de expoziţii de promovare, organizarea de
lansări de produse, producţia de materiale
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publicitare sub formă de pliante, broşuri
conţinând informaţie tehnică şi comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), şi anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanţi) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor
împotriva agenţilor patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanţi, substanţe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenţi pentru uz industrial, detergenţi pentru
utilizare în procesele de producţie, solvenţi
pentru utilizare în procesele de producţie, agenţi
tananţi, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
răşini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial şi ştiinţific, preparate pentru uz
medical şi veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanţe şi alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, cârduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, staţii
meteorologice digitale, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
şi sago,făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheaţă, produse
agricole, horticole, silvice şi de acvacultura, brute
şi neprocesate, seminţe brute şi neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,

produse pentru îngrăşarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe şi legume proaspete,
verdeţuri proaspete, plante şi flori naturale,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare,
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, furnizarea de
servicii de platformă de tranzacţii comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de consiliere în managementul
afacerilor, servicii de agenţie de import-export,
servicii de analiză a tranzacţiilor comerciale,
servicii de analiză a costurilor, servicii de analiză
a profitului activităţilor de afaceri, redactarea
de planuri si rapoarte de afaceri, servicii
de administrarea afacerilor pentru operaţiuni
comerciale en-gros şi cu amănuntul, servicii
de management al lanţului de aprovizionare,
servicii de planificare şi organizare a întâlnirilor
de afaceri., ervicii de promovare comercială,
promovare computerizată de afaceri, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii pentru
promovarea exporturilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii de promovare a vânzărilor pentru
terți, promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
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pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de
credit, administrare de programe cu premii
de fidelitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, servicii de
analiză a pieței cerealelor, vânzări prin licitații
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de contabilitate privind costurile
în întreprinderi agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

produse chimice pentru agricultură, regruparea
în avantajul terţilor a alimentelor pe bază de
carne, pește, fructe sau legume, cafea, ceai,
cacao şi înlocuitori ai acestora, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, a produselor agricole,
de acvacultură, horticole şi forestiere brute
şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, bere, băuturi non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice, băuturi alcoolice cu
excepţia berii, tutun şi înlocuitori de tutun,
ţigări şi trabucuri (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, asistență în domeniul
comercializării produselor, marketing comercial
(în afară de comercializare), organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi,
promovarea vânzărilor, promovarea comercială,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, realizarea
de evenimente comerciale, coordonare de
evenimente comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare.
41. Educație, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea și desfășurarea activităților
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferințe, expoziții și competiții, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferințelor profesionale, activități culturale și
sportive, coordonare de evenimente educative,
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prezentare de evenimente de divertisment în
direct.

───────

(210) M 2022 03037
(151) 29/04/2022
(732) AXENTI CĂTĂLINA-FRANCESCA,

STR. PĂUNEȘTI NR, 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARMSTRONG

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03038
(151) 29/04/2022
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19, SC B,
AP 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020392, ROMANIA

(540)
CELEHEALTH

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, suplimente nutritive, vitamine și
preparate cu vitamine.

───────

(210) M 2022 03039
(151) 29/04/2022
(732) CAMELIA-MANUELA SOCEANU,

STR. HAGI GHITA NR. 58,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Editura For You

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.11; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor,
aparate pentru transmiterea sunetului, aparate
pentru reproducerea sunetului, aparate
pentru reproducerea imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
case de marcat, cărți audio, cărți electronice.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tipărite), produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
hârtie, carton, clișee tipografice, clișee, materiale
pentru artiști plastici, pensule, mașini de
scris, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), ambalaj de carton,
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ambalaj din plastic, hârtie de ambalaj, caractere
tipografice, cărți, cărți ilustrate, cărți manuscrise,
cărți educative, carti cu informatii, cărți de
povești, cărți documentare, cărți școlare.
35. Servicii de editare de texte publicitare,
administrație comercială, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți.
41. Servicii de redactare de scenarii, educație,
instruire, divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale.
42. Programare pentru calculatoare, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online.

───────

(210) M 2022 03040
(151) 29/04/2022
(732) DRAGOȘ ILIESCU, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 20, AP. 10,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
SEMPER EDU

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

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

───────

(210) M 2022 03041
(151) 29/04/2022
(732) PIETE SI TARGURI CRAIOVA

SRL, STR. CALEA BUCURESTI
NR.51, 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)
PIATA CHIRIAC -

AUTENTIC ROMANESC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
prin magazine proprii cu produse de genul:
carne proaspătă și preparate din carne, mezeluri,
lapte și produse lactate, brânzeturi, pâine și
produse de panificație, legume proaspete, fructe
proaspete, produse meșteșugărești, animale
mici.
36. Închirieri de spaţii comerciale.

───────
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(210) M 2022 03042
(151) 29/04/2022
(732) OZ GARDEN S.R.L., SOSEAUA

BANATULUI NR.61, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#0e9594)

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

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

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă (obiecte de divertisment).

───────

(210) M 2022 03043
(151) 29/04/2022
(732) CAMELIA-MANUELA SOCEANU,

STR. HAGI GHITA, NR.58,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Editura For You

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 03.07.24

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

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor,
aparate pentru transmiterea sunetului, aparate
pentru reproducerea sunetului, aparate
pentru reproducerea imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
case de marcat, cărți audio, cărți electronice.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tiparite), produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
hârtie, carton, clișee tipografice, clișee, materiale
pentru artiști plastici, pensule, mașini de
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scris, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), ambalaj de carton,
ambalaj din plastic, hârtie de ambalaj, caractere
tipografice, cărți, cărți ilustrate, cărți manuscrise,
cărți educative, carti cu informatii, cărți de
povești, cărți documentare, cărți școlare.
35. Servicii de editare de texte publicitare,
administrație comercială, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți.
41. Servicii de redactare de scenarii, educație,
instruire, divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale.
42. Programare pentru calculatoare, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online.

───────

(210) M 2022 03044
(151) 29/04/2022
(732) DRAGOȘ ILIESCU, STR.

OCTAVIAN GOGA NR.20, AP.10,
JUDETUL BRASOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SEMPER EDU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.20; 26.11.05;
26.11.08; 26.11.06; 26.11.07

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

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

───────

(210) M 2022 03045
(151) 29/04/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one UNIRII VISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 281C), alb

(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
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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, servicii de publicitate,
marketing și promovare, 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.
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 03046
(151) 29/04/2022
(732) VALENTIN-GIGEL CALCAN,

STR. CÎMPUL PIPERA, NR.69A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
CASA PEȘTERA

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

43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, închiriere
de case de vacanță, servicii de alimentație
publică, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2022 03047
(151) 29/04/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

NEWS HOUR WITH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, ori pe site-uri web, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe și anunțuri publicitare, pregătire și
plasare online de anunțuri publicitare pentru
terți, publicare de materiale publicitare online,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
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baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea
de târguri în scop publicitar sau comercial,
prezentări de modă în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea produselor și serviciilor
prin intermediul influencerilor, servicii de
telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, transmisie
de știri și informații de actualitate, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, transmisie de podcasturi, servicii
de agenţie de presă, servicii de agenții de
știri electronice, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, furnizarea de camere de chat pe
internet, servicii de conferințe pe web,
trasmiterea video la cerere (video-on-demand),
transmisiuni în direct accesibile prin intermediul

paginilor de internet (webcam), transmitere de
mesaje, date și conținut prin internet și alte
rețele de comunicații, difuzare de programe
video și audio prin internet, transmisii audio,
video și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de radio,
producția de emisiuni de televiziune, producția
de talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, divertisment radio,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj de
programe de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, producție de filme pentru
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, producție de programe
de știri pentru difuzare prin internet sau alte
alte rețele de comunicații, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producția și prezentarea unei emisiuni
de televiziune cu teme și invitați din diferite
domenii de interes, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune în care sunt
prezentate și dezbătute principalele informații și
știri ale zilei, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru
studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
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online de muzică, nedescărcabilă, furnizare de
conținut audio și video online nedescărcabil,
servicii de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul

unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).

───────

(210) M 2022 03048
(151) 29/04/2022
(732) VALENTIN-GIGEL CALCAN,

STR. CÎMPUL PIPERA, NR.69A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, 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)
CABANA PEȘTERA

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

43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, închiriere
de case de vacanță, servicii de alimentație
publică, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de restaurant
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prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 03049
(151) 29/04/2022
(732) ROSA TRADE INTERNATIONAL

S.R.L., STR. UNIRII, NR.86A,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
STR. AVRAM IANCU, NR.48A,
SC.B, AP.10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CASTELUL POVESTILOR
CASA LUI MOS CRACIUN

(531) Clasificare Viena:
02.01.27; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasele 25 si 28, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 03050
(151) 29/04/2022
(732) ION BĂDEȚ, STR. ALECU RUSSO

NR.14A, JUDETUL MEHEDINTI,
DROBETA-TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

hello dely!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.17.04

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

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
lucrări de birou.
39. Ambalare, transport și livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant.
43. Servicii de fast-food, servicii de fast-food
la pachet, servicii de pizzerie, servicii de
alimentație publică și anume bar, restaurant,
cantină, cafenele, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de snack-bar-uri, furnizarea de informații
cu privire la restaurant, terasă, grădină de
vară, servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizarea de alimente ș băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans,

servicii de organizare de banchete, servicii
de cocktail bar, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), furnizare de facilități de uz
general pentru întâlniri, conferințe și expoziții,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2022 03051
(151) 29/04/2022
(732) SC APPLE MOB DESIGN SRL,

STR. GRANICERILOR, NR. 15,
JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430392, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

APPLE MOB DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (RAL6017)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────
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(210) M 2022 03055
(151) 29/04/2022
(732) EUROLKY CATERING S.R.L.,

STR. MĂGURA, NR.45, JUDEȘ
MARAMUREȘ, BORȘA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII, NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CRISPYTERIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 03.07.03;
03.07.24; 29.01.01; 29.01.02

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

clase:
39. Ambalare, transport și livrare de mâncare la
domiciliu, livrare de alimente de către un bar,
restaurant.
43. Servicii de cazare temporară, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
informații cu privire la food truck-uri, furnizarea
online de informații cu privire la restaurante
și food-truck-uri, consiliere în domeniul culinar,
furnizare de recenzii de restaurante, food-
truckuri și baruri, restaurant cu autoservire şi
snack bar, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de catering, servicii
oferite de un restaurant, furnizare de spații și

materiale pentru târguri și expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii de alimentație
publică, închiriere de construcții transportabile
metalice și nemetalice.

───────

(210) M 2022 03056
(151) 29/04/2022
(732) PIN ME STUDIO S.R.L.,

STR.VASILE LUCACIU, NR.37,
AP.1, JUDEȚ MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430341, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii de proiectare.

───────
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(210) M 2022 03057
(151) 29/04/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Pancreon Trienzym
BIOSUnLine energie
pentru sănătate trei

enzime pentru digestie
ușoară extract de ananas

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#F27125), albastru
(HEX#187DC1), verde (HEX#8BC540)

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

5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale
35. Publicitate

───────

(210) M 2022 03058
(151) 29/04/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES, NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
COLESTIM DUO PLUS

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

5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 03059
(151) 29/04/2022
(732) D-TOYS S.A., STR.

CONSTRUCTORILOR, NR. 2,
JUDEȚ COVASNA, SFÂNTU
GHEORHE, COVASNA, ROMANIA

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

(540)
ROOVI

(300)
Prioritate invocată:
018675195/21-03-2022/EM

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

16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, carnețele pentru notat scorul la
jocuri, broșuri referitoare la jocuri, echipamente
pentru jocuri de interpretare de roluri sub formă
de manuale, fotografii ale jucătorilor pentru
colecționari, tabele tipărite, tabele de scor,
ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți, ghiduri
de strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărți, regulamente pentru jocuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă(obiecte de vivertisment),
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri portabile
cu afișaje pe bază de cristale lichide, cărți
(jocuri), decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, jocuri,
jocuri de cărți, jocuri de construcție, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de interpretare de
roluri, jocuri de mah-jong, jocuri de acțiune și
de îndemânare, jocuri cu zaruri, jocuri cu bile,
jocuri de aruncat inele, jocuri de masă, jocuri de
masă electronice, jocuri de societate, jocuri de
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petrecere, jocuri de memorie, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, jocuri de zaruri japoneze (sugoroku),
jocuri go, jocuri legate de personaje de ficțiune,
jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor,
kituri pentru jocuri de construcții, machete de
mașini (jucării sau jocuri), modele utilizate pentru
jocuri cu interpretare de roluri, miniaturi pentru
jocuri, palete folosite la jocurile de palete
cu minge, panouri pentru jocuri cu săgeți,
seturi de întrebări pentru jocurile de masă
cu tablă, ținte electronice pentru jocuri, ținte
electronice pentru jocuri și sporturi, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, baloane de săpun (jucării), blocuri de
construcție (jucării), blocuri de asamblare
(jucării), bastoane luminoase cu leduri (jucării),
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, discuri
zburătoare (jucării), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), drone (jucării), elemente de construcții
(jucării), figurine de acțiune (jucării), figurine de
acțiune (jucării sau articole de joacă), fluiere
(jucării), jucării, jucării acționate mecanic, jucării
acționate prin manetă, jucării adaptate pentru
activități educative, imitații de oase ca jucării
pentru câini, jucării antistres, jucării-centru de
activități pentru copii, jucării comercializate la
set, jucării cu apă, jucării cu balansare, jucării
cu baterii, jucării cu cheiță, jucării cu roți, jucării
cu telecomandă, jucării cu roți acționate prin
pedale, jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, jucării de baie, jucării de călărit, jucării
de construit, jucarii de desenat, jucării de nisip,
jucării de pluș, jucării de tras, jucării din cauciuc,
jucării din lemn, jucării din metal, jucării din
pânză, jucării din plastic, jucarii inteligente, jucării
gonflabile, jucării flexibile, jucării electronice,
jucării modulare, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării pentru câini, jucarii pentru
sugari, jucării pentru pisici, jucării pentru păsări,
jucării pentru groapa cu nisip, jucării muzicale,
jucării pentru bebeluși, jucării pentru animale de
companie, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
robot care se transformă, jucării vorbitoare,
machete auto (jucării), machete de animale
(jucării), machete de clădiri (jucării), machete
sub formă de jucării, păpuși (jucării), seturi de
jucării, vehicule cu patru roți pentru copii (jucării),
triciclete pentru copii mici (jucării), titireze ca
jucării, puzzle-uri (jucării), zmeie ca jucării.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comeț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte

de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
închirierea de jucării, servicii oferite de
centre de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), furnizare de
divertisment online sub formă de turnee de
jocuri, divertisment sub formă de spectacole
în direct și apariția personală a unui personaj
costumat, divertisment on-line, divertisment pe
internet, furnizare de spații pentru divertisment,
organizare de concursuri de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de servicii de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
planificarea de petreceri (divertisment), sală de
evadare (divertisment), servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
conținând personaje fictive, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de educație, instruire și divertisment, tabere
de vară (divertisment și educație), servicii
de spectacole cu laser (divertisment), servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, furnizare de jocuri
interactive pe calculator cu jucători multipli, prin
internet și rețele de comunicații electronice,
servicii de jocuri electronice furnizate prin
intermediul internetului, servicii in domeniul
jocurilor electronice, organizarea de concursuri
de jocuri electronice, servicii de jocuri electronice
furnizate printr-o rețea globală de comunicații,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────
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(210) M 2022 03060
(151) 29/04/2022
(732) DANIKA ATELIER SRL, STR.

MIRCEA ZORILEANU NR.
34, PARTER, CAMERA 1, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
ŞTEFAN NEGULESCU, NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
09.07.25

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

26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, funde pentru
păr, articole decorative pentru păr, elastice
de păr, agrafe de păr/clame de păr, coroniţe,
coroniţe cu flori artificiale, ornamente pentru
pălării, panglici pentru păr.

───────

(210) M 2022 03061
(151) 29/04/2022
(732) LAURENȚIU-IONUȚ STAN, STR.

MĂRGĂRITARULUI NR. 44, SAT.
OSTRATU, JUD. ILFOV, COM.
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
AEVA

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

9. Aplicații software pentru birouri și
afaceri descărcabile, aplicații mobile și
software descărcabile pentru administrarea,
întocmirea, procesarea și gestionarea
de state de plată, procesarea și
gestionarea plăților contractanților angajatori,
gestionarea utilizatorilor contractanților
angajatori, procesarea de foi de pontaj,
generarea și procesarea facturilor, întocmirea și
gestionarea formularelor/fișelor fiscale, calculul
impozitelor pe salarii și a obligațiilor fiscale
datorate, furnizarea de modele de contracte
pentru utilizare de către terți și semnarea digitală
a contractelor, software de calculator descărcabil
pentru mesagerie electronică între utilizatori, și
furnizarea de informații financiare referitoare la
administrarea de plăți, state de plată și impozite.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și de prelucrare de date,
servicii de gestionare, întocmire, procesare
și administrare a statelor de plată și plăților
pentru contractanți angajatori, servicii de
prelucrare de date în domeniul ștatelor de
plată și plăților, pentru contractanți angajatori,
colectare de formulare ca parte a serviciilor
de întocmire de declarații / fișe fiscale, servicii
de întocmire de declaraţii / fișe fiscale şi de
depunere de declarații / fișe fiscale, servicii
profesionale pentru contractanți angajatori,
servicii de gestionare a resurselor umane, de
procesare a statelor de plată, gestionare de
planuri de beneficii pentru angajați ai terților,
administrarea de evidențe comerciale, servicii
de administrare pentru terți, servicii de asistență
în managementul relațiilor cu contractori
independenți, servicii de gestionare state de
plată, plăți, forme/fișe fiscale şi planificare
fiscală, servicii de administrare comercială
de programe de fidelitate pentru beneficiari,
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furnizare de informaţii privind administrarea
ștatelor de plată și a formelor/fișelor fiscale.
36. Servicii financiare, planificare financiară şi
procesare de plăți de impozite, servicii de
procesare de tranzacţii cu carduri de credit
şi de debit, furnizare de informații financiare
în legătură cu servicii de prelucrare a statelor
de plată și a impozitelor, servicii de plată a
impozitelor aferente plăților salariale, servicii de
procesare de plăți prin card sau în numerar,
pentru contractanți angajatori, procesare de plăți
aferente impozitelor pe salarii şi prelucrarea,
gestionarea și administrarea, pentru terți, de
planuri de beneficii de tip finanțare și asigurări
pentru angajați.
42. Servicii de software, şi anume, găzduire
de software, pentru utilizare de către terți,
în domeniul gestionării, întocmirii, procesării
și administrării statelor de plată, a procesării
și administării plăților contractanților angajatori,
gestionarea utilizatorilor contractanților
angajatori, procesarea de foi de pontaj,
generarea și procesarea facturilor, întocmirea
și gestionarea formularelor/fișelor fiscale,
calculul impozitelor pe salarii și a obligațiilor
fiscale datorate, furnizarea de modele de
contracte pentru utilizare de către terți și
semnarea digitală a contractelor, servicii
de consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei, furnizarea accesului temporar la
software online nedescărcabil, tip web-based,
pentru gestionarea, întocmirea, procesarea și
administrarea ștatelor de plată, procesarea și
administrarea plăților contractanților angajatori,
gestionarea utilizatorilor contractanților
angajatori, procesarea de foi de pontaj,
generarea și procesarea facturilor, întocmirea
și administrarea formularelor/fișelor fiscale,
calculul impozitelor pe salarii și a obligațiilor
fiscal datorate, furnizarea de modele de
contracte pentru utilizare de către terți și
semnarea digitală a contractelor.

───────

(210) M 2022 03062
(151) 29/04/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one HERASTRAU CITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov ( HEX #29284e)
(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,
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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, servicii de
publicitate, marketing și promovare, 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.
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 03063
(151) 29/04/2022
(732) CRISTINEL LEMANDROIU, STR.

CUZA VODA, NR. 73, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
TRIENDO

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit (mașini), echipament pentru
mișcare și manevrare (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
generatoare de electricitate, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, pompe,
compresoare și suflante, roboți industriali,
generatoare de curent, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini și
aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de filtrat,
separatoare și centrifuge, mașini de cusut pentru
textile și piele, mașini de bobinare, aparate
pentru spălat, aparate de curățat cu aburi
(mașini), aparate de uscat rufe fără încălzire
(mașini), uscătoare rotative (mașini), uscătoare
centrifugale (mașini), perii, acționate electric,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini de spălat, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini de curățare uscată, mașini
combinate de spălare și periere, acționare cu
pedală pentru mașini de cusut, servomotoare
pentru mașini de cusut, roboți de cusut, mașini
de brodat, gherghefuri pentru mașini de brodat,
cititoare de bandă folosite la mașinile de brodat,
mașini industriale robotice de cusut, mașini
cu aburi, mașini multifuncționale de curățat
cu abur, mașini de împachetat, mașini de
presat hainele, prese de călcat, mașini de
călcat pentru articole textile, mașini rotative

de călcat haine, unelte industriale pneumatice,
mașini industriale de imprimat, mașini de
cusut pentru uz industrial, prese pentru mașini
industriale, mașini industriale de degresat,
mașini industriale robotizate pentru industria
textilă, mașini de întindere, roboți industriali,
transportoare industriale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu unelte manuale şi instrumente
pentru tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere, unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică, unelte manuale pentru
tăiere, găurire , şlefuire, ascuţire şi tratarea
suprafeţei, instrumente de fixare şi îmbinare,
unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
software și materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu piese și accesorii pentru mașini de cusut
și brodat, motoare pentru mașini de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate de distribuire automată,
mașini de cusut și brodat, roboți de cusut,
aparate de manipulare automată, aparate de
dezinfectare, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini de spălat, tipare pentru croitorie și articole
de mercerie, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşini-unelte şi
scule şi aparate acţionate electric pentru fixat
şi asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
şi piese de maşini, precum şi comenzi pentru
operarea maşinilor şi a motoarelor, echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, mașini de
cusut textile și piele, generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu tipare de croitorie, manechine de
croitorie, ațe și fire, articole de mercerie, articole
de pasmanterie, cărți și reviste, accesorii pentru
croitorie, aplicații software.

───────
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(210) M 2022 03064
(151) 29/04/2022
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGROROM STRUNGA, O
CAMERA, JUD. IAȘI, COMUNA
STRUNGA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

TREI AZURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 285C)

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-
uri cu alcool, curacao, digestive (lichioruri şi
spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât

pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin, băuturi pe
bază de vin, punci de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), cocteiluri preparate pe bază de
vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, 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
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de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public

ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, 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, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
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de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 03065
(151) 29/04/2022
(732) CRISTINEL LEMANDROIU, STR.

CUZA VODA, NR. 73, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
DAIKI DESIGN

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit (mașini), echipament pentru
mișcare și manevrare (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
generatoare de electricitate, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, pompe,
compresoare și suflante, roboți industriali,
generatoare de curent, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini și
aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate

electric pentru fixat și asamblat, mașini de filtrat,
separatoare și centrifuge, mașini de cusut pentru
textile și piele, mașini de bobinare, aparate
pentru spălat, aparate de curățat cu aburi
(mașini), aparate de uscat rufe fără încălzire
(mașini), uscătoare rotative (mașini), uscătoare
centrifugale (mașini), perii, acționate electric,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini de spălat, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini de curățare uscată, mașini
combinate de spălare și periere, acționare cu
pedală pentru mașini de cusut, servomotoare
pentru mașini de cusut, roboți de cusut, mașini
de brodat, gherghefuri pentru mașini de brodat,
cititoare de bandă folosite la mașinile de brodat,
mașini industriale robotice de cusut, mașini
cu aburi, mașini multifuncționale de curățat
cu abur, mașini de împachetat, mașini de
presat hainele, prese de călcat, mașini de
călcat pentru articole textile, mașini rotative
de călcat haine, unelte industriale pneumatice,
mașini industriale de imprimat, mașini de
cusut pentru uz industrial, prese pentru mașini
industriale, mașini industriale de degresat,
mașini industriale robotizate pentru industria
textilă, mașini de întindere, roboți industriali,
transportoare industriale
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu unelte manuale şi instrumente
pentru tratarea materialelor şi pentru construcţie,
reparaţie şi întreţinere, unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică, unelte manuale pentru
tăiere, găurire , şlefuire, ascuţire şi tratarea
suprafeţei, instrumente de fixare şi îmbinare,
unelte pentru ridicat (cricuri), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
software și materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu piese și accesorii pentru mașini de cusut
și brodat, motoare pentru mașini de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate de distribuire automată,
mașini de cusut și brodat, roboți de cusut,
aparate de manipulare automată, aparate de
dezinfectare, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini de spălat, tipare pentru croitorie și articole
de mercerie, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu maşini şi maşini-unelte pentru
tratarea materialelor şi pentru fabricare, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire, ascuţire
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şi tratare a suprafeţelor, maşini, maşini-unelte şi
scule şi aparate acţionate electric pentru fixat
şi asamblat, motoare, grupuri motopropulsoare
şi piese de maşini, precum şi comenzi pentru
operarea maşinilor şi a motoarelor, echipament
pentru măturare, curăţare şi spălare, mașini de
cusut textile și piele, generatoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu tipare de croitorie, manechine de
croitorie, ațe și fire, articole de mercerie, articole
de pasmanterie, cărți și reviste, accesorii pentru
croitorie, aplicații software

───────

(210) M 2022 03066
(151) 29/04/2022
(732) CRISTINEL LEMANDROIU, STR.

CUZA VODA, NR. 73, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Creativo

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

41. Servicii de 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,
educație, divertisment și sport, cursuri de
croitorie, instruire în croitorie, organizare de
evenimente de recreere, servicii de recreere și
instruire, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
educație și instruire, cursuri de pregătire în
domeniul designului, organizare de pregătire în
afaceri, coordonare de conferințe de afaceri,
instruire profesională, organizare de cursuri de
instruire, organizare de conferințe, servicii oferite
de ateliere de formare, organizare de ateliere și
seminare, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop cultural, educaţional şi
de divertisment, consiliere în carieră (educaţie),
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri, consultanţă în materie de formare,

coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
cursuri de formare avansată, cursuri de limbi,
cursuri de instruire în tabere educative, cursuri
de instruire scrise, cursuri prin corespondenţă,
cursuri postuniversitare, cursuri lingvistice,
educaţie vocaţională pentru tineri, difuzare
de materiale educative, furnizare de publicaţii
electronice online, nedescărcabile, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri şi adulţi, închiriere de echipamente
şi facilităţi audiovizuale şi fotografice, instruire
în abilități în afaceri, transfer de know-how
(instruire).

───────

(210) M 2022 03067
(151) 30/04/2022
(732) NICOLAE FRECUȘ, STR.

DOROBANTILOR NR.31, JUD.
CONSTANȚA, EFORIE NORD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.B,
ET.5, AP.46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

NEPTUN CRAMA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.11.07

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri.
43. Servicii de alimentatie publica in crame.
servicii de ospitalitate (furnizarea de alimente și
băuturi).

───────

(210) M 2022 03068
(151) 30/04/2022
(732) SC VERITAS MAX WW SRL, STR.

CALARASI 9, JUD. IASI, IASI,
700301, IAȘI, ROMANIA

(540)

Casey Studios

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.03.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#efad1e), verde (HEX #b1f31d), mov
(HEX #8739fe), roz (HEX #f329af),
albastru (HEX #2be2da), roșu (HEX
#ea2324)

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

9. Ceasuri inteligente, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse din piele
pentru telefoane mobile, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, huse pentru tablete,
huse din piele pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție

adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse pentru laptopuri,
huse pentru calculatoare tabletă, casti fara fir,
căști fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, căști fără fir pentru calculatoare tabletă,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare)
14. Curele de ceas, curele de ceas din piele,
catarame pentru curele de ceas, curele de ceas
din nailon, curele pentru ceasuri de mână, curele
de încheietură pentru ceasuri, curele pentru
ceasuri din clorură de polivinil, curele de ceas din
metal, piele sau plastic, huse pentru ceasuri de
mână
28. Folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente

───────

(210) M 2022 03069
(151) 01/05/2022
(732) ALEXANDRU RAZVAN

GRIGORESCU, STR. ALEXANDRU
CEL BUN NR. 25, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900614, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
GriG

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

9. Înregistrări audio, discuri audio, casete audio,
casete audio digitale, CD-uri audio, discuri audio
digitale, benzi audio cu muzică, casete audio cu
bandă, magnetofoane cu casete audio, discuri
înregistrate cu conținut audio, serii de înregistrări
audio muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, pupitre de mixaj de material
audio original (master) destinate utilizării în
studiouri de înregistrare, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, conținut
media, date înregistrate electronic de pe internet,
discuri compacte înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile.
41. Prezentări audiovizuale, servicii de
înregistrări audio, servicii de divertisment
audio, editare de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio, producție de
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înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de master-uri audio, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de materiale de divertisment
audio, servicii de înregistrare și producție
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
de divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, spectacole muzicale live, spectacole
muzicale, organizarea spectacolelor, producție
de spectacole, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, organizare de
spectacole pe scenă, producție de spectacole în
direct, organizare și prezentare de spectacole,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment muzical, organizare
de divertisment muzical, servicii de disk
jockey, administrare (organizare) de servicii de
divertisment, compunere de muzică pentru terți,
concerte muzicale pentru televiziune, centre
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, divertisment, divertisment
pe internet, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, organizare de activități de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de petreceri, organizare
de spectacole, organizare de spectacole
de divertisment, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, punerea la dispoziție

de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de divertisment, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2022/02979, publicat în data de 

05.05.2022, se retrage de la publicare deoarece acesta nu 

îndeplineşte condiţiile de constituire a depozitului reglementar, 

taxele de depunere si publicare nu au fost încasate în conturile 

OSIM. 

 

 

 



 

ERATĂ 

 

Referitor la cererea cu număr de depozit  M 2022 02548, publicată în data de 18.04.2022, 

dintr-o eroare materiala elementul grafic a fost publicat color, reprezentarea grafică a cererii de 

înregistrare marcă fiind alb-negru. 

 

 

 

 


