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Cereri Mărci publicate în 09/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 04891 02/08/2022 SORIN SIRBOV REȚETA SĂNĂTĂȚII

10 M 2022 05249 02/08/2022 DELUXE MEDICRAFTS SRL ZENTRUM CARESET

11 M 2022 05250 02/08/2022 DELUXE MEDICRAFTS SRL Zentrum Ultracare

12 M 2022 05251 02/08/2022 SC OPTI MAX MEDIA SRL NaviHD

13 M 2022 05252 02/08/2022 RADU UNGUREANU 1UP GAMERS PUB

14 M 2022 05254 02/08/2022 BALABAN CĂTĂLIN P.F.A. Milena MIERE DE JURILOVCA

15 M 2022 05255 02/08/2022 MIHAI CONSTANDACHE PISICA ALBASTRA - Donuts &
Coffee Shop

16 M 2022 05257 02/08/2022 ASGARD PRIM SRL millo.

17 M 2022 05258 02/08/2022 LAURENTIU IONUT DUTESCU Osteopath Concept

18 M 2022 05259 02/08/2022 VALENTIN-GEORGE PĂSĂRILĂ Pentru noi doar Dumbrăvița
contează!

19 M 2022 05260 02/08/2022 CABINET DENTAR DR. LUIZA
BADESCU SRL

DENTAL SUD CLINICA
FAMILIEI TALE!

20 M 2022 05261 02/08/2022 SANDRILIONA S.R.L. Sandra

21 M 2022 05262 02/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one APARTHOTEL

22 M 2022 05263 02/08/2022 GREEN MILE CAPITAL SRL QUIB

23 M 2022 05264 02/08/2022 CLAUDIU STOLEAC dentoclinica zâmbetul sus

24 M 2022 05265 02/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one HOTELS

25 M 2022 05266 02/08/2022 CRISTIAN-IONUŢ TUDORACHE MONETICS

26 M 2022 05267 02/08/2022 ETICO BE SAFE SRL ETIC

2 M 2022 04896 02/08/2022 S.C. ORINGIUS DESIGN S.R.L. oringius

3 M 2022 05140 27/07/2022 MIHAI-BOGDAN DIACONU Balamuc Cafe

4 M 2022 05141 27/07/2022 DIACONU MIHAI-BOGDAN Delta Balamuc

5 M 2022 05142 27/07/2022 DIACONU MIHAI-BOGDAN Balamuc Club

6 M 2022 05194 02/08/2022 NERDS & WORDS SRL NERDS & WORDS

7 M 2022 05228 02/08/2022 AREZZO RISTORANTE SRL AREZZO

8 M 2022 05236 01/08/2022 CARREFOUR ROMANIA SA POFTIM BRÂNZĂ
ROMÂNEASCĂ

9 M 2022 05247 01/08/2022 ADRIAN GOJA Preventis Dent
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2022 05268 02/08/2022 BRILLO INVESTE SRL FUERTE

28 M 2022 05269 02/08/2022 ASOCIATIA ANA 1 ST Mon Resort by Ana1St
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(210) M 2022 04891
(151) 02/08/2022
(732) SORIN SIRBOV, STR. INTRAREA

CHEFALULUI, NR. 12 G, AP. 6,
BUCUREŞTI, 020333, ROMANIA

(540)
REȚETA SĂNĂTĂȚII

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04896
(151) 02/08/2022
(732) S.C. ORINGIUS DESIGN S.R.L.,

STR, SERDARULUI NR. 9, BL. 46B,
ET, 8, AP.44, BUCURESTI, 011377,
ROMANIA

(540)

oringius

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ef7102)

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

35. Publicitate.
───────

ARŢARULUI, NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Balamuc Cafe

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

43. Servicii de restaurant.
───────

ARȚARULUI NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Delta Balamuc

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

43. Servicii de restaurant.
───────

ARȚARULUI NR. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Balamuc Club

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2022 05140
(151) 27/07/2022
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU, STR.

(210) M 2022 05141
(151) 27/07/2022
(732) DIACONU MIHAI-BOGDAN, STR.

(210) M 2022 05142
(151) 27/07/2022
(732) DIACONU MIHAI-BOGDAN, STR.
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(210) M 2022 05194
(151) 02/08/2022
(732) NERDS & WORDS SRL, BDUL

PIPERA NR. 198/4, BL. L284,
SC. 3, ET. 1, AP. 19, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NERDS & WORDS

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 26.11.05; 26.11.13;
16.03.13; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de relații cu publicul,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiih publice, consultanță privind
relațiile cu publicul, realizare de studii în
domeni relațiilor publice, servicii de birou
de presă, servicii de comunicații corporativă,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
Servicii de lobby comercial, servicii de relații
media, studii de relații cu publicul, decorarea
vitrinelor, demonstrație de vânzare (pentru
terți), organizare de demonstrații în scopuri
publicitare, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de demonstrații
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri comerciale, organizare de expuneri în
scop de afaceri, organizare de prezentări în
scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri și servicii prin mijloace electronice,
de asemenea în beneficiul așa-ziselor servicii
de achiziții prin intermediul televiziunii și la
domiciliu, prezentare de bunuri si servicii,
prezentare de echipament fotograf (în scopuri

publicitare), prezentare de produse, prezentare
de produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentare
de produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pent vânzarea cu
amănuntul, servicii de amenajare de vitrine
în scopuri publicitare, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, servicii de amenajare și decorare de
vitrine, coordonare de evenimente comerciale,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționa și publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții cu scop comercial
sau antreprenorial, organizare de expoziții
comerciale, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții în
scopuri comerciale, organizare de expoziții în
scop comercial, organizare de expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în sopuri comerciale și de
promovare, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de parade
de modă în scopuri comerciale, organizare
de prezentări comerciale, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de târguri comerciale,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare și coordonare de expoziții de artă în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de
târguri legate de publicare, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, organizare și
coordonare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea de prezentări
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de modă în scop promotional, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, Planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, prezentări de modă în scopuri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, promovare și realizare de expoziții
comerciale, realizare de expoziții comerciale în
domeniul automobilelor, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, realizarea de evenimente
comerciale, servicii de administrare a expozițiilor
comerciale, administrare a programelor cu
premii de fidelitate care includ timbre comerciale,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare
a programelor de vânzări și de stimulente
promoționale, administrare de programe de
fidelizare a clienților, administrare a programelor
de stimulare și de fidelizare a clienților,
administrare de programe hoteliere de stimulare
ale terților, administrare de programe cu premii
de fidelitate, administrarea programelor de
fidelizare a pasagerilor care călătoresc frecvent
cu avionul, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, consultanță organizațională pentru
programe de loialitate pentru clienți, gestionare
de programe de stimulare și fidelizare,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți,
managementul relației cu clienții, organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
organizare, exploatare și monitorizare a
programului de stimulare, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de stimulare și
fidelizare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare și administrare de
programe de fidelitate pentru clienți, organizare
și gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale , promovarea produselor și serviciilor
terților prin distribuirea de cupoane, promovarea

vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
acordarea de puncte de fidelizare pentru
folosirea de cărții de credit, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de cârduri pentru utilizatori
privilegiați, servicii administrative de carduri
de fidelitate, servicii de club de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de programe de loializare,
difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin Internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare prin
poștă, difuzare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe Internet,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, difuzarea de materiale publicitare
[pliante, broșuri și material tipărit], difuzarea
de materiale publicitare, difuzarea publicității
pe Internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de foi volante publicitare, distribuire de material
publicitar prin poștă , distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre.
în special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de materiale publicitare, și
anume: pliante, prospecte, broșuri, mostre în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu), distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare prin poștă
și de suplimente publicitare anexate la edițiile
obișnuite, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, distribuire de pliante publicitare,
distribuire de prospecte în scop publicitar,
distribuire de prospecte și mostre în scopuri
publicitare, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
broșuri promoționale, distribuirea de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare
tipărite, distribuirea de materiale promoționale.
distribuirea de materiale promoționale tipărite
prin poștă, distribuție de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse
în scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
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mostre), distribuție de materiale publicitare,
organizarea distribuției de texte publicitare pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de mostre
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, organizarea distribuției
de mostre publicitare, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de materiale tipărite și organizarea de
concursuri promoționale , promovarea de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
cârduri de reduceri, promovarea produselor
și serviciilor terților, prin distribuirea de
cupoane, propagare stradală de materiale
publicitare, difuzare de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi dienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate directă prin poștă,
publicitate prin corespondență, servicii de
difuzare de materiale publicitare, servicii de
publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, asistență în domeniul
promovării firmelor, asistență în marketing,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor
de cumpărare și nevoilor clienților, oferită
prin date senzoriale, precum și referitoare
la calitate și cantitate, consiliere în domeniul
marketingului pentru produse chimice, consiliere
privind analiza obiceiurilor de cumpărare
ale consumatorilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță în domeniul
demografic în scopuri de marketing, consultanță
în marketing, consultanță în marketing
comercial, consultanță în materie de marketing
direct, consultanță în publicitate și marketing,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind marketingul,
consultanță privind organizarea de campanii
promoționale în afaceri, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, consultanță privind
publicitatea în presă, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
publicitatea, consultanță profesională în
marketing, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, furnizare de servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de servicii de informare

și consiliere în domeniul comerțului electronic,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, servicii de asistență
privind publicitatea, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
marketing, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în domeniul elaborării
de concepte publicitare, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe Internet, servicii
de consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri , servicii
de consultanță în domeniul segmentărilor
de piață, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, servicii de
consultanță privind promovarea de vânzare,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize. servicii de consultanță
privind publicitatea. servicii de publicitate pentru
promovarea conștientizăm publice cu pnvire
la sindromul nefrotic și la glomeruloscleroza
focală segmentară (FSGS), servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, furnizare de servicii
publicitare computerizate, furnizare de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
Internet, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, închiriere
de orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de pancarte
de grădină în scopuri de publicitate, închiriere
de panouri de afișare (panouri publicitare),
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
închiriere de material publicitar, închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații publicitare, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare, închiriere
de spațiu publicitar online, închiriere de
spațiu publicitar pe Internet pentru anunțuri
de angajare, închiriere de spațiu publicitar
pe Internet, închiriere de spațiu publicitar pe
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site-uri web, închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, închiriere de spațiu publicitar în
proprietăți feroviare, închiriere de standuri de
vânzare, închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, închiriere de
timp publicitar în cinematografe, închirieri de
spațiu publicitar pe Internet, închirieri de spațiu
publicitar, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, publicitate pentru
ascensoare, punere la dispoziție și închiriere de
spații publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar.

───────

(210) M 2022 05228
(151) 02/08/2022
(732) AREZZO RISTORANTE SRL, STR.

ANASTASIE PANU NR. 23, BL. D6,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 31162, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
AREZZO

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de ceainării, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi de băut private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri

și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii în domeniul gustărilor, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de băuturi alcoolice, servirea de
băuturi în berării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri, consiliere
în domeniul culinar, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații din domeniul
culinar printr-un site web, furnizare de informații
referitoare la baruri, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, servicii de consultanță cu privire la
alimente, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
oferite de bodegi de vinuri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, decorare
de alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de pizzerii,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de organizare de banchete,
servicii de restaurant chinezesc, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
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restaurant washoku, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de somelier, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servirea de
băuturi în microberării, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații despre servicii de
bar, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)

POFTIM BRÂNZĂ
ROMÂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:
08.03.12; 11.03.09; 26.01.01; 27.05.01

(591) Culori revendicate:alb, maro

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

8. Tacâmuri, tacâmuri pentru brânzeturi, cuțite
de tăiat brânzeturi, feliatoare de brânză
(neelectrice), furculițe de masa, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic.
9. Aparate de masurare a greutății.
11. Ustensile pentru gătit, electrice, aparate şi
instalaţii de gătit.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, almanahuri, panouri publicitare din hârtie
sau carton, albume, invitaţii, atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gatitul la microunde,
bavete din hârtie, bavete cu mâneci scurte, din
hârtie, calendare, plicuri, reviste, ziare, agende,
carnet de notite, brosuri, creioane, stilouri,
publicații periodice, carti postale, postere,
materiale tiparite, publicatii tipărite.
21. Ustensile de uz casnic şi de bucătărie pentru
brânzeturi.
25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, de exemplu:
manșoane, buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri
și protecţii de călcâi, caschete, cloşuri pentru
pălării (schelete).
29. Alimente pe baza de lapte, brânză.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,

41. Servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, prezentarea în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau de
literatură.

(210) M 2022 05236
(151) 01/08/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

a bunurilor din clasele 8,9,11, 16, 21,
25, 29 mai sus mentionate (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, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, servicii ale
agenţiilor de publicitate şi servicii de distribuirea
de prospecte direct, prin poştă, distribuirea de
eşantioane, publicitate în legătură cu alte servicii,
precum cele privind împrumuturile bancare sau
publicitatea prin radio.

───────
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NR. 24, JUDETUL MARAMURES,
SIGHETU MARMATIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
Preventis Dent

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 05249
(151) 02/08/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL,

STR.DR. PETRE HERESCU, NR.
12, SECTOR 5, BUCURESTI,
050587, ROMANIA

(540)

ZENTRUM CARESET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.01;
24.13.14; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2022 05250
(151) 02/08/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL,

STR.DR. PETRE HERESCU,
NR.12, SECTOR 5, BUCURESTI,
050587, ROMANIA

(540)

Zentrum Ultracare

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 02.09.01; 24.13.14;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2022 05247
(151) 01/08/2022
(732) ADRIAN GOJA, STR. MOCANITEI
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(210) M 2022 05251
(151) 02/08/2022
(732) SC OPTI MAX MEDIA SRL, STR.

TRASCĂULUI, NR. 2, ET. 3, AP.
52, JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

NaviHD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

9. Sisteme electronice de navigație, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive,
aparate electronice de navigație, instrumente
de navigație inerțială, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, aparate
de navigație pentru automobile, instrumente de
navigație electrice, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, sisteme
multi-cameră pentru vehicule, senzori optici şi
camere video portabile, computere şi aparate
de prelucrare a datelor, inclusiv aparate pentru
înregistrare, introducere, furnizare, transmisie şi
stocare de date, programe, suporturi de date
cu şi fără programe înregistrate de computer şi
de prelucrare a datelor, aparate şi echipamente
optice, în special camere şi sisteme de camere
cd, cmos şi scmos şi piese pentru acestea,
radiouri de vehicule, playere multimedia pentru
mașini, telecomandă volan auto, echipamente și
accesorii pentru sisteme de navigatie, radiouri
si playere multimedia auto, ecrane, plăci de
baza, rame, mufaje și module de comunicare
pentru navigații auto, playere auto și camere de
marșarier.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
mentionate in clasa 9 si anume: sisteme
electronice de navigație, sisteme de navigație
multimedia pentru vehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, aparate electronice
de navigație, instrumente de navigație inerțială,
aparatură de navigație (sextanți), dispozitive
de navigație gps, aparate de navigație pentru

automobile, instrumente de navigație electrice,
suporturi de bord pentru dispozitive de navigație,
dispozitive de comandă pentru aparate de
navigație auto, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, senzori optici şi camere video
portabile, computere şi aparate de prelucrare
a datelor, inclusiv aparate pentru înregistrare,
introducere, furnizare, transmisie şi stocare
de date, programe, suporturi de date cu şi
fără programe înregistrate de computer şi de
prelucrare a datelor, aparate şi echipamente
optice, în special camere şi sisteme de camere
cd, cmos şi scmos şi piese pentru acestea,
radiouri de vehicule, playere multimedia pentru
mașini, telecomandă volan auto, echipamente
și accesorii pentru sisteme de navigatie,
radiouri si playere multimedia auto, ecrane,
plăci de baza, rame, mufaje și module de
comunicare pentru navigații auto, playere auto
și camere de marșarier, permițând clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor menționate
anterior, prezentarea mărfurilor în medii de
comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
magazin, magazin on-line, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunțuri publicitare, publicitate
online, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în legătură
cu produsele mai sus amintite, organizarea
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare, publicitate în
aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenții de import și export.

───────
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(210) M 2022 05252
(151) 02/08/2022
(732) RADU UNGUREANU, BLV.DACIA,

NR.47, ET. 4, AP. 9, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

1UP GAMERS PUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.01; 29.01.01; 29.01.04

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

clase:
25. Tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, tricouri cu
mânecă scurtă.
43. Servicii oferite de baruri, servicii de
restaurant și bar, servicii de baruri cu narghilea,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, sevicii
de baruri care servesc bere, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 05254
(151) 02/08/2022
(732) BALABAN CĂTĂLIN P.F.A., STR.

PĂCII NR.11, JUDEȚ TULCEA,
JURILOVCA, TULCEA, ROMANIA

(540)

Milena MIERE DE JURILOVCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 03.13.04;
03.13.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
Verde

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

30. Miere.
35. Servicii de comert cu miere.

───────
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(210) M 2022 05255
(151) 02/08/2022
(732) MIHAI CONSTANDACHE, STRADA

PIERSICULUI NR.17, JUDETUL
BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

PISICA ALBASTRA -
Donuts & Coffee Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 03.01.06;
08.01.25

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#006db5), negru, verde, roz, gri, alb

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

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetarie, inghetata) și șerbeturi, aluaturi
împletite prăjite, bezele, bomboane cu ciocolată,
brioșe cu fructe, ciocolată, clătite americane,
cozonaci, creme englezești custard (deserturi
la cuptor), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri sub formă de cremă spumă, dulciuri
înghețate, flan (produse de cofetarie), glazură de
ciocolată, înghețate și dulciuri, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, produse de cofetărie cu aromă

de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie și înghețate, produse pe bază de
ciocolată, rom (trufe cu-) (produse de cofetărie),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată.
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2022 05257
(151) 02/08/2022
(732) ASGARD PRIM SRL, STR.

IZVOARELOR, NR.57, JUDETUL
BISTRITA NASAUD, SÂNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

millo.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 24.17.01

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

clase:
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35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, patiserie si cofetarie, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri alimentare, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, serviciile fiind 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, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice si
alcoolice, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă (pentru terți),
management de restaurant pentru terți.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de discotecă, organizarea de evenimente

de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de divertisment pentru
nunti, servicii oferite de cluburi de noapte,
servicii oferite de cluburi de plajă și piscină,
furnizare de servicii de divertisment în club,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, servicii de divertisment furnizate
în cluburi de noapte, degustare vinuri (servicii
de formare în), degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, servicii de cluburi (discoteci),
organizare de evenimente pentru diverstisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
hoteliere, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), inchirierea sălilor de sedinte, rezervari
pentru cazarea temporara, servicii de cafenea,
servicii de bufet pentru gustari (snack-bar),
servicii de receptie pentru cazare temporara,
servicii de bufet, servicii de motel, servicii
oferite de restaurante, servicii oferite de hoteluri,
servicii de restaurant si bar, servicii de catering,
servicii de catering, organizare de receptii pentru
nunti, servicii de mâncare la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de restaurante cu mâncare specific
traditional, organizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
romanesti, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de gătit, prepararea alimentelor, decorare de
alimente, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente, servire
de alimente și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
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băuturi, servicii prestate de bucătari personali,
servicii de bucătărie mobilă, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru școli, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru centre
rezidențiale cu asistență medicală, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
specializate în tăierea jambonului la târguri,
degustări și evenimente publice, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii de bar cu servire de vin, serivcii oferite de
pensiune.

───────

(210) M 2022 05258
(151) 02/08/2022
(732) LAURENTIU IONUT DUTESCU,

STRADA ALMAS NR.18, AP.3,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Osteopath Concept

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

44. Osteopatie, masaj, fizioterapie,
chiropractică.

───────

(210) M 2022 05259
(151) 02/08/2022
(732) VALENTIN-GEORGE PĂSĂRILĂ,

SAT AVRAM IANCU NR.177,
JUDETUL ARAD, COMUNA
VÂRFURILE, ARAD, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR.64, BL.K4, SC.3, ET.4,
AP.73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)
Pentru noi doar

Dumbrăvița contează!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare.

───────

(210) M 2022 05260
(151) 02/08/2022
(732) CABINET DENTAR DR.

LUIZA BADESCU SRL, B-DUL
METALURGIEI, NR. 468-472, BL.
C6, AP.3, PARTER, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040881, ROMANIA

(540)

DENTAL SUD CLINICA
FAMILIEI TALE!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.01
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(591) Culori revendicate:roşu (HEX f10f37),
albastru (HEX 007bd4)

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

44. Servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2022 05261
(151) 02/08/2022
(732) SANDRILIONA S.R.L., STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 5,
BLOC 5, IALOVENI, MD-6801,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 30-32, ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sandra
(300)

Prioritate invocată:
050066/24-05-2022/MD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.03

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânzeturi, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea,
tapioca și sago, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,

ciocolată, înghețată, șerbeturi și alte tipuri de
gheață comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, mirodenii,
condimente, zarzavaturi conservate, oțet, sosuri
și alte preparate de condimentare, gheață (apă
înghetață), orez, paste făinoase și tăiței.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05262
(151) 02/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one APARTHOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.05;
26.11.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29284), alb

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

35. Servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii
de reamintire a programărilor (funcții de
birou), postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
asistență în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
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managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficientă afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
managamentul afacerilor hoteliere, servicii de
intermediere comercială, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, raspunadirea materialelor publicitare,
prognoze economice, audit financiar, facturare,
servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou inspatii pentru co-
working, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de vânzare,
servicii de secretariat, marketing cu public țintă,
actualizarea materialelor de publicitate.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case
de vacanţă, servicii de recepție pentru cazare
temporară (repartizarea cheilor), închiriere de
spații de cazare de vacanță.

───────

(210) M 2022 05263
(151) 02/08/2022
(732) GREEN MILE CAPITAL SRL,

STR. ION BREZOIANU NR. 23-25,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QUIB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.11.03;
26.11.12

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, producție
de evenimente sportive, organizare de
evenimente automobilistice, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
prezentare de evenimente de divertisment
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în direct, producție de evenimente de
divertisment în direct, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
divertisment pentru nunți.
43. Servicii de furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 05264
(151) 02/08/2022
(732) CLAUDIU STOLEAC, STR.GAVRIL

MUZICESCU NR. 16, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900109, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

dentoclinica zâmbetul sus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.01.03; 26.07.25

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 05265
(151) 02/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one HOTELS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.02
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281c), alb

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

35. Servicii de agentie de publicitate, inchirierea
spatiului publicitar, inchirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, servicii de planificare
a programarilor (functii de birou), servicii
de reamintire a programarilor (functii de
birou), postarea de afise publicitare, inchirierea
panourilor de afisaj (panouri publicitare),
asistenta in managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, consultanta in
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, evaluari ale afacerilor,
investigatii privind afacerile, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanta profesionala in afaceri,
managamentul afacerilor hoteliere, servicii de
intermediere comerciala, cautare de date in
fisierele calculatorului pentru terti, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directa prin
posta, raspunadirea materialelor publicitare,
prognoze economice, audit financiar, facturare,
servicii de asezare in pagina pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informatii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing in cadrul editarii
produselor software, servicii de relatii media,
servicii de comunicatii corporative, inchiriere
de echipament de birou inspatii pentru co-
working, negocierea contractelor de afaceri
pentru terti, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
targuri, organizarea de spectacole de moda
in scopuri promotionale, publicitate exterioara,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenta
de afaceri), consultanta in domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de achizitie pentru terti
(achizitionarea de bunuri si servicii pentru
afaceri), promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, inchirierea
de material publicitar, promovarea vanzarilor
pentru terti, inchirierea de standuri de vanzare,
servicii de secretariat, marketing cu public tinta,
actualizarea materialelor de publicitate.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,

servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case
de vacanţă, servicii de recepție pentru cazare
temporară (repartizarea cheilor), închiriere de
spații de cazare de vacanță.

───────

(210) M 2022 05266
(151) 02/08/2022
(732) CRISTIAN-IONUŢ TUDORACHE,

STR. LANULUI, NR.17B, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

MONETICS
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.25;
26.11.12; 24.17.02

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
audit financiar, contabilitate, actualizare și
întreținere de date din baze de date
informatice, gestionare de fișiere informatice,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, managementul resurselor umane,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în afaceri, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, întocmirea statelor de salarii,
servicii de prelucrare de date în domeniul
întocmirii statelor de salarii, servicii de prelucrare
a statelor de plată (pentru terți) (servcii de
payroll), servicii de prelucrare de date (lucrări de
birou), servicii de relații cu publicul, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date.

───────
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(210) M 2022 05267
(151) 02/08/2022
(732) ETICO BE SAFE SRL, STR.

GEORGE ENESCU, NR.71, BL.200
L, SC.1, ET.1, AP.6, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

ETIC

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffdb04), gri (HEX #46494f)

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────

(210) M 2022 05268
(151) 02/08/2022
(732) BRILLO INVESTE SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR.9B,
CAMERA 5, IN SUPRAFATA
DE 13.47 MP, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 1, AP.102,SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) BRILLO INVESTE SRL, SOS.
FABRICA DE GLUCOZA, NR.9B,
CAMERA 5, IN SUPRAFATA
DE 13.47 MP, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 1, AP.102,SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FUERTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.11

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri,
materiale de construcții și elemente din metal
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru încălzire și uscare personală, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, conducte
și instalații pentru transportul gazelor de
eșapament
12. Vehicule
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2022 05269
(151) 02/08/2022
(732) ASOCIATIA ANA 1 ST, STR.

MOLDOVENI, NR. 9, JUD. BUZĂU,
CISLAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)
Mon Resort by Ana1St

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

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

───────


