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Cereri Mărci publicate în 10/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03515 03/06/2022 AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L
FlexDRIVE ROMANIA

2 M 2022 03516 03/06/2022 AUTOTECHICA FLEET
SERVICES S.R.L

FlexDRIVE ROMANIA

3 M 2022 03517 03/06/2022 Wheels4all/Romania

4 M 2022 03518 03/06/2022 AUTOTECHNICA FLEET
SERVICES S.R.L

Wheels4all/Romania

5 M 2022 03880 03/06/2022 MEDEVA FINTECH S.A. Social.Bank

6 M 2022 03881 03/06/2022 KEMP PRODUCTS LINE S.R.L. KEMP PHARMACEUTICALS

7 M 2022 03882 03/06/2022 LORELAI FOOD SRL Lorelai Food

8 M 2022 03883 03/06/2022 PERMASERVICES UG
(haftungsbeschrankt)

KRAFTMARIE

9 M 2022 03885 03/06/2022 MACROMEX SRL GROUPIE'S

10 M 2022 03886 03/06/2022 BONTON BEACH S.R.L. ZIG ZAG

11 M 2022 03887 03/06/2022 TENDER SA TENDER ALEGE UN
PARTENER

12 M 2022 03888 03/06/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one PĂDUREA BĂNEASA

13 M 2022 03889 03/06/2022 ICI Bucureşti-Institutul Național
de Cercetare-Dezvolatre în
Informatică

ICI D | SERVICES TLD | DNS|
WEB3 | NFT

14 M 2022 03890 03/06/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one PLAZA ATHENEE

15 M 2022 03891 03/06/2022 MARTA BACOLUX SRL Bacolux Hotels România

16 M 2022 03892 03/06/2022 RESTAURANT BACOLUX SRL Bacolux Craiovita Hotel & Events

17 M 2022 03893 03/06/2022 VICTOR DIMA CENTRUL HOLISTIC SOMA
Sănătate. Echilibru. Armonie

18 M 2022 03894 03/06/2022 MARTA BACOLUX SRL Herculum Spa

19 M 2022 03895 03/06/2022 RESTAURANT BACOLUX SRL Diviana Spa

20 M 2022 03896 03/06/2022 ENGIE ROMANIA S.A. e-XPLORe eV

21 M 2022 03897 03/06/2022 REWE ROMÂNIA SRL SUPORTERONNY

22 M 2022 03898 03/06/2022 SC CARNIPROD S.R.L 1993 CARNIPROD TULCEA

23 M 2022 03899 03/06/2022 FUNDATIA CASA TRADITIILOR
ARDELENESTI

Casa Traditiilor Ardelenesti
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 03900 03/06/2022 FUNDATIA CASA TRADITIILOR

ARDELENESTI
Erdélyi Hagyományok Háza

25 M 2022 03901 03/06/2022 DIVA MONALISA S.R.L. ”LA PYKY” BUSCAT

26 M 2022 03902 03/06/2022 FUNDATIA CASA TRADITIILOR
ARDELENESTI

Hagyományok Háza

27 M 2022 03903 03/06/2022 MELSYGIO SYGGY

28 M 2022 03904 03/06/2022 AROVIT LEGUME FRUCTE SRL Pădurea cu Aluni

29 M 2022 03905 03/06/2022 ASOCIATIA CLUBUL
OAMENILOR DE AFACERI
BASARABIA

coab CLUBUL OAMENILOR DE
AFACERI BASARABIA

30 M 2022 03906 03/06/2022 MELAZ TRADING COMPANY
SRL

GREEKSEA

31 M 2022 03907 03/06/2022 DASSTEC B2B SRL DASSTEC

32 M 2022 03908 03/06/2022 FUNDATIA CULTURALA
''VICTOR VOICHIN''

TRE SORELLE

33 M 2022 03909 03/06/2022 ASOCIATIA UNIUNEA
FORTELOR PATRIOTICE

UFP UNIUNEA FORȚELOR
PATRIOTICE

34 M 2022 03910 03/06/2022 VINUM PÂNCOTA SRL SAINT-CLAIRE

35 M 2022 03911 03/06/2022 VITAPLUS MEDCLIN SRL V + VITAPLUS medical

36 M 2022 03912 03/06/2022 GLOBAL DREAM IMOB S.R.L. KLIC IMOBILIARE

37 M 2022 03913 03/06/2022 CAFE ANGLAIS SRL MALÚ

38 M 2022 03914 04/06/2022 SC LIMITEX SRL LIMITEX

39 M 2022 03915 04/06/2022 ALEXE CLAUDIU RAZVAN T TIN STAR SECURITY

40 M 2022 03916 04/06/2022 GABRIEL SORIN LASTUN LTD LĂSTUN GABRIEL SORIN
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(210) M 2022 03515
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FlexDRIVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
27683c), negru (Pantone Black C), alb

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote

de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
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vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, , managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea

de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
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in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03516
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHICA FLEET SERVICES

S.R.L, STRADA GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FlexDRIVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.01

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), albastru (Pantone 27683 C),
alb

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,

anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
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hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, , managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta

afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
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de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03517
(151) 03/06/2022
(732)
(740) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wheels4all/Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
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vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, , managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea

administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
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traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.
39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.

───────

(210) M 2022 03518
(151) 03/06/2022
(732) AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.2C,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wheels4all/Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
in aer sau pe apa, vehicule si aparate pentru
transportul persoanelor sau bunurilor pe uscat, in
aer sau in apa, vehicule cu perna de aer, vehicule
cu comanda de la distanta, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, de exemplu, bare
de protective, parbrize, volane, anvelope pentru
vehicule, precum si benzile de rulare pentru
vehicule, componente de toate tipurile pentru
motoare, de exemplu butoane de pornire,
tobe de evacuare, cilindri pentru motoare,
anumite componente pentru ale vehiculelor, de
exemplu, baterii electrice, contoare de distanta
parcursa si radiouri pentru vehicule, lumini
pentru automobile si biciclete, covoare pentru
autovehicule, lanțuri antiderapante, dispositive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, sasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, fusuri de osie, contragreutăți
pentru roti, benzi pentru butucii de roata: drone
de livrare, camioane dotate cu funcție de
macara, scutere cu autobalans, scutere electrice
cu autobalans, monocicluri cu autobalans,
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
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garnituri de frana pentru vehicule, saboți
de frana pentru vehicule, segmenti de frina
pentru vehicule, plăcute de frana pentru
vehicule, discuri de frana pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bari de protective pentru
automobile, drone aparate de filmat, mașini
de camping/case mobile, chesoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, rulote, masini/autoturisme/
automobile, brichete pentru autoturisme, drone
civile, clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto in caroserie, ambreaje pentru vehicule
terestre, bile pentru vehicule terestre, altele
decât componentele motoarelor, cuplaje pentru
vehiculele trestre, huse pentru volanul
vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
usi pentru vehicule, mașini fara sofer/masini
automate, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare pentru vehicule
terestre, lagare de motor pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre, roti
de cuplaj pentru vehicule terestre, cutii de
viteza pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare pentru vehicule terestre, masinute
de golf (vehicule), tetiere pentru scaunele
vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, butuci pentru rotile vehiculului,
autocamioane/camioane, piulițe pentru rotile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbaja pentru vehicule, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
motoare, electrice, pentru vehicule, dispositive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
mecanisme de propulsive pentru vehiculele
terestre, tratinete (vehicule), oglinzi retrovizoare,
vehicule frigorifice, vehicule cu comanda la
distanta, altele de jucăriile, alarme de marsarier
pentru vehicule, jante pentru roti de vehicule,
centuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
scaune de siguranța pentru copii, pentru
vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranța pentru scaunele vehiculelor,
amortizoare de șocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de șocuri pentru automobile,
atașe, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru mașini, spițe de anvelope, spoilere
pentru vehicule, mașini sport, volane pentru
vehicule, parasolare adaptatre pentru vehicule,
amortizoare suspensie pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci (vehicule), remorci
pentru transportarea bicicletelor, triciclete,
turbine pentru vehicule terestre, sasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, bare de
protective pentru vehicule, scări pentru vehicule,
Arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune

de vehicule, huse pentru vehicule, vehicule
electrice, manșe de comanda pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, stergaloare
de parbriz.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii publicitare, de marketing
si promotionale, de exemplu, dezvoltarea
de concept publicitare, scrierea si
publicarea de texte publicitare, publicitatea
despre transport/inchirierea vehiculelor sau
calatorii, publicitatea despre transport/
inchirierea vehiculelor sau calatorii online/off
line, inchirerea autovehiculelor/autoturismelor,
inchirerea autovehiculelor/autoturismelor in
regim de rent a car, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul cataloagelor
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, comunicari
publice, declaratii sau anunturi prin toate
mijloacele de difuzare si cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor sau indeplinirea functiilor comerciale
ale unei intreprinderi comerciale, organizarea
de targuri si expozitii cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistenta comerciala,
servicii de administrarea referitoare la
tranzactii comerciale, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrative a ordinelor de achizitie, asistenta
administrative pentru a raspunde la cererile
de oferta/asistenta administrative pentru a
raspunde la cererile de propuneri, publicitate,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, servicii
de reamintire a programarilor, licitare, postarea
de afise publicitare, inchirierea panourilor de
afisaj, asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afacerilor, evaluari ale afacerilor, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consigliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informatii in domeniul
afacerilor, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informatii comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
compilarea de informatii in baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fisierelor, consultanta privind strategiile de
comunicare in retaiile publice, consultanta
privind strategiile de comunicare in publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concept
publicitare, demonstratii de produse, publicitatea
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directa prin posta, raspandirea materialelor
publicitare, studii de marketing, servicii de
informtii privind marketing-ul, marketing, servicii
de relatii media, servicii de comunicatii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetarea pentru promotiile publicitare sau
de vanzari, publicitate online pe o retea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de
bunuri si servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau
publicitare, publicitatea exterioara, organizarea
de targuri, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de comparare a
preturilor, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relatii publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitatea
radio, inregistrarea comunicarilor si datelor
scrise, profilarea consumatorilor in scopuri
comerciale sau de marketing, scrierea de
scenario in scopuri de publicitate, optimizarea
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vanzarilor, marketing cu public tinta, publicitatea
prin televiziune, actualizarea materialelor
publicitare, actualizarea si mentinerea datelor
in bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2022 03880
(151) 03/06/2022
(732) MEDEVA FINTECH S.A., BD

UNIRII, NR. 72, BLOC J3C,
TRONSON 2, ETAJ 5, SPATIU 504,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030836,
ROMANIA

(540)

Social.Bank

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.15

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

36. Servicii de plată prin comerţ electronic,
oferirea de informaţii financiare, strângerea
de fonduri caritabile, transferul electronic de
fonduri, sponsorizare financiară, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, servicii financiare, transfer electronic de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
de plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie.

───────

39. Transport, inchirierea autoturismelor/
autovehiculelor pe termen lung, leasing
operațional, rent a car, organziarea de calatorii,
servicii de transport al persoanelor, animalelor
sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe sosele/
transport terestru) si servicii legate in mod
necesare de un astfel de transport, inchirierea
de vehicule pentru transport, precum si servicii
de șoferi si piloti, servicii de inchiriere legate de
transport, depozitare si călătorie, servicii pentru
furnizarea de informații privind călătoriile sau
transportul de bunuri de către brokeri si agențiile
de turism, precum si pentru furnizarea de
informații privind tarifele, orarele si modalitățile
de transport, inchirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, organizarea
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, furnizarea de direcții de deplasare
in scopuri de călătorie, insotirea turiștilor,
transportul de mărfuri, transportul cu taxiul,
furnizarea de informații despre trafic, transportul
turiștilor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, oraganizarea transportului pentru
deplasările turistice, informații despre transport,
logistica transporturilor, inchirierea de vehicule,
inchirierea de portbagaje montate pe capota
vehiculului.
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(210) M 2022 03881
(151) 03/06/2022
(732) KEMP PRODUCTS LINE S.R.L.,

STR. BENJAMIN FRANKLIN, NR.
9, AP. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010287, ROMANIA

(540)

KEMP PHARMACEUTICALS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
05.03.13; 24.17.05; 26.11.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2022 03882
(151) 03/06/2022
(732) LORELAI FOOD SRL,

LOC.VIISOARA, NR.79A, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, VIIŞOARA,
420006, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Lorelai Food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 05.09.12;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, activitati de
import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 03883
(151) 03/06/2022
(732) PERMASERVICES UG

(haftungsbeschrankt),
KAPPENBERGER DAMM 67,
TIMIS, MUNSTER, 48151,
GERMANIA

(540)

KRAFTMARIE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.01; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roz (R140 G146
B152), alb, gri (R196 G0 B123)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2022 03885
(151) 03/06/2022
(732) MACROMEX SRL, STR. CALEA

DOROBANTI, NR. 32, CLADIREA
CORP B, ETAJ 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
GROUPIE'S

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210) M 2022 03886
(151) 03/06/2022
(732) BONTON BEACH S.R.L., STR.

VASILE ALECSANDRI, NR. 4,
ET. 5, AP. 4, CAMERA 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ZIG ZAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.15; 27.05.17;
01.01.01; 01.15.03

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

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

───────
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reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile (contabilitate), 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
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 cu scop publicitar sau comercial,
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
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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, 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 de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
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), servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de

club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant și bar, servicii de terasă
berărie, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 03887
(151) 03/06/2022
(732) TENDER SA, STR. SPL. NICOLAE

TITULESCU, NR. 8, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TENDER ALEGE
UN PARTENER

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.12;
26.11.03; 26.04.05

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

clase:
35. Consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
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asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, consultanță privind relațiile cu publicul,
consultanță în marketing, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri, consultanță în
management, consultanță în domeniul cercetării
pieței, publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Consultanță imobiliară, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
servicii de consultanță în materie de
bunuri imobiliare, servicii de consultanță în
materie imobiliară pentru corporații, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
investiții imobiliare, evaluări imobiliare, agenții
imobiliare, servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, brokeraj
cu proprietăți imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, brokeraj imobiliar, brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, administrare de imobile,
gestiunea imobilelor, agenție imobiliară, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
consultanță privind investițiile rezidențiale.
37. Consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
servicii de consultanță privind construcția de
clădiri, construcție de case, construcție de clădiri,
construcție de proprietăți, lucrări de construcție,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
reparare și întreținere de clădiri rezidențiale.

───────

(210) M 2022 03888
(151) 03/06/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one PĂDUREA BĂNEASA

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
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de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii de agenții
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.

───────

(210) M 2022 03889
(151) 03/06/2022
(732) ICI Bucureşti-Institutul Național

de Cercetare-Dezvolatre în
Informatică, BLD. MARESAL
ALEXANDRU AVERESCU NR.
8-10, SECTOR 1, BUCURESTI,
011555, ROMANIA

(540)

ICI D | SERVICES TLD
| DNS| WEB3 | NFT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.07;
26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#25B4E8), (Hex #2181C4), (Hex
#134574), negru (Hex #333333), gri
(Hex #838383)

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

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
că și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizasi cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2022 03890
(151) 03/06/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one PLAZA ATHENEE

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii

privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor,
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți, servicii de
generare de potențiali clienți, servicii de
intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii de agenții
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
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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.

───────

(210) M 2022 03891
(151) 03/06/2022
(732) MARTA BACOLUX SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR. 91, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Bacolux Hotels România

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

43. Servicii de restaurant, servicii hoteliere.
───────

(210) M 2022 03892
(151) 03/06/2022
(732) RESTAURANT BACOLUX SRL,

CALEA SEVERINULUI, NR.91,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Bacolux Craiovita

Hotel & Events
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2022 03893
(151) 03/06/2022
(732) VICTOR DIMA, SOS.

PANTELIMON NR.92, BL.211,
SC.1, ET.7, AP.21, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL HOLISTIC SOMA
Sănătate. Echilibru. Armonie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.17.02;
01.03.02

(591) Culori revendicate:rosu, verde, galben,
portocaliu, albastru

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
servicii de relații publice, producția de programe
tip teleshopping, organizare de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
lucrări de birou, de exemplu, servicii de
programare și memento pentru întalniri, căutare
de date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice, postarea de afişe publicitare,
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate, servicii
de publicitate online, intocmirea rapoartelor
medicale prescrise.

41. Servicii care constau în toate formele
de educație sau instruire în scop cultural
sau educational, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, urnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
şi susţinerea de seminarii in domeniul holistic,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire) in
domeniul holistic.
44. Servicii de îngrijire medicală, si anume,
medicină alternativă, servicii de clinica holistica
in scopul diagnosticarii si tratamentului in
urma examinarilor facute, sfaturi privind nutriţia
şi dieta, servicii de medicină alternativă,
servicii de aromaterapie, chiropractică,
consiliere în domeniul holisticii, masaj, servicii
de telemedicină, consiliere alimentară și
nutrițională.

───────

(210) M 2022 03894
(151) 03/06/2022
(732) MARTA BACOLUX SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR.91, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Herculum Spa

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

44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate.

───────

(210) M 2022 03895
(151) 03/06/2022
(732) RESTAURANT BACOLUX SRL,

CALEA SEVERINULUI, NR.91,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Diviana Spa

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

44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate.

───────
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(210) M 2022 03896
(151) 03/06/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

MĂRĂȘEȘTI NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR.63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

e-XPLORe eV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicații software (descărcabile) pentru
administrarea infrastructurii punctelor de
încărcare auto pentru vehicule electrice, aplicații
software (descărcabile) pentru administrarea
operațiunilor de încărcare electrică a vehiculelor,
aplicații software mobile (descărcabile) care
permit interacţiunea şi interfaţa dintre
vehicule şi dispozitive mobile, precum și
dintre posesorii de vehicule și furnizorii
punctelor de încărcare electrice, aplicații
software descarcabile pentru telefoane mobile,
aplicații software descarcabile pentru comerț
electronic, aplicații software descarcabile
pentru gestionarea și urmărirea istoricului
tranzacțiilor financiare, aplicații software pentru
achiziționarea de produse și tranzacționarea
pentru acestea prin intermediul plăților
electronice, aplicații software descarcabile
pentru procesarea plăţilor electronice către şi
de la terţi, software de autentificare pentru
controlul accesului la date și comunicații pe
internet, terminale securizate pentru tranzacții
electronice, terminale electronice de plată.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

───────

(210) M 2022 03897
(151) 03/06/2022
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUDETUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SUPORTERONNY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
485C), galben (Pantone 116C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi educative,
instrumente de scris, materiale de scris, agende,
creioane, pahare de unică folosinţă din hârtie.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, tricouri cu mânecă
scurtă, hanorace, fulare (eşarfe pentru gât),
bandane (fulare), pantaloni scurţi, şepci, şosete.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, mingi pentru
jocuri, mingi de fotbal, trompete de jucărie,
vuvuzele, fluiere de jucărie, mascote.
31. Hrană şi băuturi pentru animale, hrană
pentru câini.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
oniine pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ oniine, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea produselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, administrare de
programe de fidelizare a clienților, publicitate,
servicii de relații cu publicul, marketing, servicii
de promovare, servicii de marketing promoțional,
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publicitate exterioară, răspândirea materialelor
publicitare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, producţia de clipuri
publicitare, demonstraţii cu produse, marketing
cu public ţintă, promovare de competiții și
evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 03898
(151) 03/06/2022
(732) SC CARNIPROD S.R.L, ȘOS.

TULCEA-MURGHIOL, KM. 4-5,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

1993 CARNIPROD TULCEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 24.11.21;
29.01.12

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

clase:
29. Carne, preparate și produse din carne,
grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de transport, ambalarea și
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 03899
(151) 03/06/2022
(732) FUNDATIA CASA TRADITIILOR

ARDELENESTI, STR. TÂRGULUI
NR. 1, JUD. MUREȘ, TG. MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
Casa Traditiilor Ardelenesti

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

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

───────

(210) M 2022 03900
(151) 03/06/2022
(732) FUNDATIA CASA TRADITIILOR

ARDELENESTI, STR. TÂRGULUI
NR. 1, JUD. MUREȘ, TG. MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
Erdélyi Hagyományok Háza

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

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

───────
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(210) M 2022 03901
(151) 03/06/2022
(732) DIVA MONALISA S.R.L., SAT

BĂIȘOARA NR. 142/A, JUD. CLUJ,
COMUNA BĂIȘOARA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

”LA PYKY” BUSCAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.25;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu echipamente sportive si
articole sportive, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și

spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
37. Întreținere și reparații de echipament sportiv.
41. Închiriere de echipament și instalații sportive,
inchiriere de echipament pentru evenimente
sportive, organizare de activități sportive,
competiții sportive și evenimente sportive,
furnizare de informații despre activități sportive.

───────

(210) M 2022 03902
(151) 03/06/2022
(732) FUNDATIA CASA TRADITIILOR

ARDELENESTI, STR. TÂRGULUI
NR. 1, JUD. MUREȘ, TG. MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
Hagyományok Háza

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

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

───────

(210) M 2022 03903
(151) 03/06/2022
(732) MELSYGIO, INTRAREA

PORTOCALELOR NR. 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 060101, ROMANIA

(540)
SYGGY

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

14. Bijuterii.
───────
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(210) M 2022 03904
(151) 03/06/2022
(732) AROVIT LEGUME FRUCTE SRL,

STR. TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SP.COM.PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Pădurea cu Aluni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.05.03; 26.01.04;
08.07.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#7a3111), gri (HEX #e3d7ca), alb

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, hrană și băuturi pentru animale, malț.

───────

(210) M 2022 03905
(151) 03/06/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL OAMENILOR

DE AFACERI BASARABIA, STR.
ZIZINULUI NR 17, BL. 8, SC. B,
AP. 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU
NR. 94, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500178, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

coab CLUBUL OAMENILOR
DE AFACERI BASARABIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.17.05

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

clase:
16. Hârtie și carton, articole de papetărie și
de birou, panouri publicitare din hârtie și
carton, pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie,
table de scris, semne de cărți, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie
sau carton, fanioane din hârtie, calendare,
suporturi de pahare din hârtie, pungi conice
din hârtie, plicuri (papetărie), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hărții/
dosare din plastic pentru hărții, felicitări (tipărite),
reviste (publicații periodice), manuale/ghiduri,
buletine informative, agende, rechizite de birou,
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cu excepția mobilei, carnete de notițe, broșuri,
publicații periodice, papetărie, pungi de hârtie
sau plastic, flip-chart-uri.
35. Asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informații în domeniul
afacerilor, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, căutarea de sponsorizări,
servicii de consultanță în afaceri pentru
transformarea digitală, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți.
36. Strangerea de fonduri caritabile.
41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea și susținerea de simpozioane,
transfer de cunoștințe de afaceri și know-
how (training), organizarea și susținerea de
seminarii, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire.

───────

(210) M 2022 03906
(151) 03/06/2022
(732) MELAZ TRADING COMPANY SRL,

STR. PAJURA NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GREEKSEA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2022 03907
(151) 03/06/2022
(732) DASSTEC B2B SRL, STRADA

BRAȚULUI, NR. 7, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020565, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
DASSTEC

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

7. Conveioare ( benzi transportoare), benzi
transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul
pe banda), manipulatoare, roboti industriali,
benzi rulante pentru conveiere și benzi
transportoare, benzi rulante de sortare (piese de
sisteme de sortare), motoare pentru conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul
pe banda) și manipulatoare, mecanisme de
acționare pentru conveiere, benzi transportoare,
lifturi, sisteme de sortare, divertoare (dispozitive
folosite pentru a schimba calea pe care
trebuie sa o urmeze produsul pe banda),
manipulatoare, angrenaje pentru conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul pe
banda) și manipulatoare, mecanisme robotice
de transport, mecanisme robotice de ridicare,
mecanisme robotice de sortare, toate aceste
mecanisme fiind părți componente de conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de sortare,
divertoare (dispozitive folosite pentru a schimba
calea pe care trebuie sa o urmeze produsul pe
banda) și manipulatoare.
9. Software pentru computere, aplicații
software pentru instalații, echipamente și
sisteme de automatizare, programe de
calculator pentru automatizarea depozitelor,
proceselor industriale, comerțului electronic,
dispozitive electrice și electronice pentru
automatizare industriala, aparate și instrumente
de semnalizare, de control (verificare),
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea,
reglementarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice, portaluri inteligente
pentru procesare și stocare date.
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37. Instalarea, întreținerea și repararea
de instalații, echipamente și sisteme de
automatizare, conveioare, benzi transportoare,
lifturi, sisteme de sortare, divertoare,
manipulatoare, sisteme transportoare.
40. Imprimare 3d.
42. Consultanta tehnica în domeniul
automatizărilor, servicii de proiectare și în
special proiectare de instalații, echipamente
și sisteme de automatizare, cercetare și
dezvoltare de produse, instalații, echipamente
și sisteme de automatizare, conveiere,
benzi transportoare, lifturi, sisteme de
sortare, divertoare, manipulatoare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, crearea, dezvoltarea și
implementarea de aplicații software, proiectare și
găzduire de portaluri web, întocmire de rapoarte
și analize tehnice referitoare la funcționarea
instalațiilor, echipamentelor și sistemelor de
automatizare și a componentelor acestora.

───────

(210) M 2022 03908
(151) 03/06/2022
(732) FUNDATIA CULTURALA ''VICTOR

VOICHIN'', BDUL DIMITRIE
CANTEMIR, NR. 2A, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
TRE SORELLE

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

43. Furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare temporară, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, baruri, baruri
de cocteiluri, bodegi de vinuri, bufete cu
autoservire, cantine, ceainării, decorare de
alimente, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare

de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, localuri tip snack-bar, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
restaurante specializate în preparate la grătar,
restaurante de delicatese, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii de bar cu servire de
vin, servicii contractuale de alimentație, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de gătit, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
organizare de banchete, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii specifice barurilor
de cocteiluri, 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, servirea de băuturi în microberării,
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sevicii de baruri care servesc bere, snack-baruri,
închiriere de corturi, închiriere de construcții
transportabile metalice și nemetalice, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de clădiri
modulare transportabile, închiriere de camere
ca locuință temporară, închiriere de camere,
furnizare de spații de odihnă temporare pentru
pasageri, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de instalații pentru parcuri
de rulote, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, cazare temporară furnizată de centre de
recuperare, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de
săli de reuniune, organizare de recepții pentru
nunți (spații), servicii de baruri cu narghilea,
servicii de cazare pentru reuniuni, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, închiriere de săli
pentru expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare.

───────

(210) M 2022 03909
(151) 03/06/2022
(732) ASOCIATIA UNIUNEA FORTELOR

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

(540)

UFP UNIUNEA
FORȚELOR PATRIOTICE

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 02.09.18; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 27.05.17; 27.05.19

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

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

───────

(210) M 2022 03910
(151) 03/06/2022
(732) VINUM PÂNCOTA SRL, STR.

GĂRII, NR 23-29, JUDEȚ ARAD,
PÂNCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)
SAINT-CLAIRE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2022 03911
(151) 03/06/2022
(732) VITAPLUS MEDCLIN SRL, STR.

NANTERRE, NR. 6, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA
DOINA CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.GHERGHITEI, NR 1, BL
94B, SC B, AP 76, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022511, ROMANIA

(540)

V + VITAPLUS medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 27.05.21; 26.01.06;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu, alb, verde,
negru

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

35. Administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, administrare a afacerilor
pentru spitale, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de sănătate,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare

prin rețele de comunicații online, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web
pentru promovarea de produse și servicii,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, gestionare administrativă
a spitalelor, gestionare informatizată de fișe
și dosare medicale, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, publicare de materiale
publicitare online, licente de servicii si produse
pentru terti, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul spitalelor, pregtire si
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, prezentare de produse si servicii
(în scopuri promotionale/publicitare), prezentare
de firme pe internet si în alte medii de
comunicare, prezentare de firme si produse
si servicii ale acestora pe internet, prezentare
de servicii si produse, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate online, publicitate prin
intermediul mediilor electronice si îndeosebi
prin internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate televizata, publicitate, publicitate
radiofonica, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de prelucrare de
date în domeniul sănătății, servicii de promovare
si publicitate, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
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44. Analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medical,
asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
centre rezidențiale de asistență medical,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică
și plastic, chirurgie plastic, clinici medicale,
consiliere cu privire la diete și nutriție, consiliere
legată de nutriție, consiliere medical, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, consultanță în nutriție, consultanță
legată de nutriție, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultații medicale, controale medicale,
depistare medicală (screening), dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
efectuarea examenelor medicale, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medical, examinarea medicală a persoanelor,
furnizare de asistență medical, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de centre de recuperare fizică,
furnizare de echipamente medicale, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul geriatriei, furnizare de
informații prin internet cu privire la tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
furnizare de informații prin internet în domeniul
diabetului, furnizare de informații referitoare
la nutriție, furnizare de informații referitoare
la psihologie, furnizare de servicii medicale,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, furnizare de tratament
medical, furnizarea de informatii medicale
prin intermediul unei retele globale de
calculatoare, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătății la domiciliu, furnizarea de servicii
medicale pentru persoane cu nevoi speciale,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medical, inchiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, îngrijire medical,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, management de servicii de asistență
medical, masaj, monitorizare la distanță de
date medicale pentru diagnostic și tratament
medical, planificare de tratamente medicale,

psihiatrie, reabilitare fizică, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
personae, servicii de analize medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
asistență medical, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastic, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere medicale, servicii de
consiliere medicală în materie de dietă, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medical, servicii de depistare a
diabetului, servicii de evaluare medical, servicii
de evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului
şi evaluării eficienţei, servicii de examinări
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de imagistică medical, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, servicii de îngrijirea bolnavilor,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de medicină
alternativă, servicii de medicină regenerative,
servicii de medicină sportive, servicii de
oftalmologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
telemedicină, servicii de testare medicală, și
anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
vaccinare, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii furnizate de spitale
private, servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
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de tratament, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii medicale și de
sănătate, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii privind tratamentele de fertilitate,
servicii spitalicești, servicii de stomatologie,
testare medicală în scopul diagnosticării
sau pentru tratament, tratament și îngrijire
prin biorezonanță, tratamente de fitoterapie,
tratamente pentru controlul greutății, tratamente
terapeutice pentru corp, tratamente terapeutice
pentru față.

───────

(210) M 2022 03912
(151) 03/06/2022
(732) GLOBAL DREAM IMOB S.R.L.,

STR.ȚIGLARILOR, NR.60, JUDEȚ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
KLIC IMOBILIARE

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

35. Promovarea comercială in domeniul
constructiilor, promovarea comercială pentru
imobiliare, promovarea vânzărilor, servicii
publicitare și de promovare in legatura
cu constructii, servicii publicitare și de
promovare in legatura cu imobiliare, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,

intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții.
36. Investiții imobiliare, agenții imobiliare,
servicii imobiliare, afaceri imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietățile imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), consultanță privind
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații de
construcții, întocmire de rapoarte financiare
referitoare la proiecte de construcții.

───────
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(210) M 2022 03913
(151) 03/06/2022
(732) CAFE ANGLAIS SRL, STR.

BASARABIEI, NR.3, CAMERA
3, PARTER, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

MALÚ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2022 03914
(151) 04/06/2022
(732) SC LIMITEX SRL, STR. CALEA

BORSULUI, NR.22A, JUDET
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
LIMITEX

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
cardigane, pantaloni, pantaloni scurți, pantaloni
colanți, pantaloni sportivi, pantaloni lungi, egări
[pantaloni], pantaloni gaucho, pantaloni chino,
pantaloni largi, pantaloni capri, pantaloni mulați,
pantaloni de ocazie, pantaloni pentru copii,
pantaloni de antrenament, pantaloni de schi,
pantaloni de protecție, pantaloni bufanți scurți,
pantaloni de golf, pantaloni de ploaie, pantaloni
de drumeție, pantaloni de trening, fuste, fuste-
pantalon, fuste mini, fuste plisate, fuste de
tenis, fuste de golf, rochii drepte, rochii de
mireasă, rochii de tenis, rochii de bal, rochii
pentru femei, rochii din piele, rochii din piei,
rochii de plajă, rochii pentru gravide, rochii lungi
de seară, rochii pentru domnișoare de onoare,
rochii de gală pentru femei, rochii din imitație de
piele, rochii pentru sugari și copii mici, cămăși,
cămăși stil sport, cămăși de costum, cămăși
cu nasturi, cămăși pentru costum, cămăși din
tricot, cămăși pentru gravide, cămăși pentru
camuflaj, tricouri, tricouri polo, tricouri imprimate,
tricouri pentru rugby, tricouri tip polo, tricouri de
tenis, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri cu mânecă
scurta, jachete din bumbac, treninguri de nailon
și bumbac, topuri (articole vestimentare), curele
(accesorii vestimentare), căptușeli confecționate
(piese vestimentare), jachete matlasate [articole
vestimentare], articole vestimentare pentru
bărbați, haine tricotate, haine pentru copii, haine
de lucru, haine de stradă, haine de casă, haine
din lână, haine tip parka, haine de iarnă, haine
de ploaie, haine de stradă pentru femei, haine
și jachete de blană, haine de stradă pentru fete,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru băieți, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, haine
impermeabile de purtat în aer liber, bluze, bluze
sport, bluze scurte, bluze de trening, bluze cu
glugă, bluze de antrenament, bluze de corp,
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bluze pentru gravide, paltoane, paltoane cu
umplutură din puf, maiouri, maiouri sportive,
maiouri de alergare, maiouri pentru atletism,
maiouri pentru ciclism, maiouri pentru sport,
maiouri de corp, maiouri cu mânecă lungă,
sacouri sport, sacouri de gală, geci, geci din
piele, geci cu mâneci, geci fără mâneci, geci
de puf, șosete, șosete antiperspirante, șosete
antiderapante, șosete termice, șosete cu talpă,
șosete pentru sport, șosete și ciorapi, șosete de
lână, șosete cu deget.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate în cinematografe,
publicitate și marketing, publicitate prin bannere,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
administrarea afacerilor, administrare de afaceri,
managementul și administrarea afacerilor,
administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri.

───────

(210) M 2022 03915
(151) 04/06/2022
(732) ALEXE CLAUDIU RAZVAN, STR.

MOLDOVEI, NR.11C, BL.PB11,
ET.3, AP.12, JUDET BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

T TIN STAR SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 27.05.21; 26.11.05;
26.11.06; 26.11.12; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, albastru (RAL
5002)

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

45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanta in materie de securitate, furnizare de
informatii despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de paza contractuale,
servicii de monitorizare electronica in scopuri de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de paza pe timp de noapte, servicii de
paza pentru infrastructuri, servicii oferite de catre
agentii de paza pentru magazine, servicii de
securitate pentru protejarea proprietatii, servicii
de securitate pentru protectia persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
supravegherea alarmelor antiefractie, servicii de
paza, servicii de siguranta, salvare, securitate si
control.

───────
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(210) M 2022 03916
(151) 04/06/2022
(732) GABRIEL SORIN LASTUN LTD,

C/O INTERNATIONAL HOUSE 24,
HOLBORN VIADUCT, LONDRA,
EC1A 2BN, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) Lastun Gabriel-Sorin , STR.
RV BABEANU, NR. 10, JUDEȚ
VÂLCEA, RÂMNICUL VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
LĂSTUN GABRIEL SORIN

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, brokeraj cu liste
pe bază de nume și adrese, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție , consiliere cu privire
la produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru

produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, închiriere
de case de marcat, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare de
abonamente la servicii de internet, organizare
de abonamente la servicii telefonice, organizare
de cumpărări colective, organizare de prezentări
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de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, planificarea de abonamente la ziare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, producție de programe
de teleshopping, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, realizare
de abonamente la pachete de informații,
realizare de abonamente la servicii de
colectare electronică a taxelor pentru alte
persoane, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de telecomunicații, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de export, servicii ale agențiilor
de import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de

comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comandă în
contul terților, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de telemarketing, vânzare prin licitație
publică, servicii pentru promovarea exporturilor,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, telecomunicații (servicii de abonamente
la servicii de -pentru terți), servicii de club
de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul de opere de artă furnizate de galerii
de artă, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru tonuri
de apel descărcabile, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, închiriere de standuri de
vânzare.

───────


