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Cereri Mărci publicate în 16/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05303 09/08/2022 TWO ADVERTISING SRL TWOads MARKETING AGENCY

2 M 2022 05358 09/08/2022 MIHAI DUTCĂ Magazin di'Vin

3 M 2022 05405 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Pentru o Românie
inteligentă financiar

4 M 2022 05406 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Life Lab

5 M 2022 05407 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

#RomâniaInteligentăFinanciar

6 M 2022 05408 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Pentru o Românie
sănătoasă financiar.

7 M 2022 05409 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Life Lab

8 M 2022 05410 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. O companie de sănătate
financiară.

9 M 2022 05411 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Life Lab BCR

10 M 2022 05412 09/08/2022 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

#RomâniaSănătoasăFinanciar

11 M 2022 05413 09/08/2022 SABAU LIVIA INTREPRINDERE
FAMILIALA

FIR DE CURCUBEU by Sabau
Livia IF

12 M 2022 05414 09/08/2022 FUMEZ EXTRA TRADING SRL fumezextra.ro

13 M 2022 05415 09/08/2022 S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L. softy

14 M 2022 05416 09/08/2022 TEODOR ADRIAN ION UP Rent a Car uprentacar.ro

15 M 2022 05417 09/08/2022 TEODOR ADRIAN ION UP RECURITMENT

16 M 2022 05418 09/08/2022 EASTERN ADVISORY GROUP
SRL

ONE PUFF

17 M 2022 05419 09/08/2022 INORI SRL INORI

18 M 2022 05420 09/08/2022 KATALIN-GYONGYVER MATE MATKA

19 M 2022 05421 09/08/2022 ROCK THE SEA SRL ROCK THE SEA

20 M 2022 05422 09/08/2022 ASOCIATIA UNDERGROUND
FESTIVAL

HUB cultural mARTA

21 M 2022 05423 09/08/2022 INORI SRL NOBORI

22 M 2022 05424 09/08/2022 LUDOVIC POP SYRINX LP

23 M 2022 05425 09/08/2022 CRISTIAN MIHAI JIROS Lemnisoare
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 05426 09/08/2022 CONSTANTIN PANDELEA NENTRA

25 M 2022 05427 09/08/2022 SC. ANAIS & ALEX SRL ANAIS TAILOR

26 M 2022 05428 09/08/2022 CRISTIAN MIHAI JIROS VintageboxGifts

27 M 2022 05431 09/08/2022 NICOLAE-ALBERT
ŢARĂLUNGĂ

Nea' Nicu

28 M 2022 05432 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

FIBROSAME

29 M 2022 05433 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

INFLADOL DUO

30 M 2022 05434 09/08/2022 COSMIN-MIHAI RADULESCU 282

31 M 2022 05435 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

GLICOFORT

32 M 2022 05436 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

SANOCOL

33 M 2022 05437 09/08/2022 TEX-AS GROUP PROM SRL LA FEMME CONCEPT

34 M 2022 05438 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

MIGRADIM

35 M 2022 05439 09/08/2022 VIOREL-MARIUS ZARA ZARA CHALET

36 M 2022 05440 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

ALCALINAOX

37 M 2022 05441 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

REVICEL NEO

38 M 2022 05442 09/08/2022 IRIS POPESCU CASINO LIFE & BUSINESS
MAGAZINE

39 M 2022 05443 09/08/2022 VESPER BOOKS SRL RI

40 M 2022 05444 09/08/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero Glucoxia Pentru
menținerea nivelului normal
de zahăr din sânge. Supliment
alimentar

41 M 2022 05445 09/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one REDWOOD GARDENS

42 M 2022 05446 09/08/2022 ORIGO SHOP S.R.L people of specialty



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/08/2022

4

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2022 05447 09/08/2022 DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L.
Domeniile Prince Matei Amurg

44 M 2022 05448 09/08/2022 DOMENIILE PRINCE MATEI
S.R.L.

Domeniile Prince Matei Răsărit

45 M 2022 05449 09/08/2022 VITACEUTICS, LDA. VITACEUTICS PLANTA GLUCO

46 M 2022 05450 09/08/2022 ONE HOLDING INVESTMENTS
S.R.L.

RED LION CAPITAL

47 M 2022 05451 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

COLLAGENMED

48 M 2022 05452 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

MAGNEMED

49 M 2022 05453 09/08/2022 MARIAN-CATALIN LUNGU THE HAIR FESTIVAL

50 M 2022 05454 09/08/2022 TEATRU SIMPLU SRL TEATRU simplu

51 M 2022 05455 09/08/2022 ITDYNAMICS SRL ergo Eat, Ready, Go!

52 M 2022 05456 09/08/2022 SC EK INSTAL GAZ CENTRAL
SRL

EK INSTAL GAZ CENTRAL

53 M 2022 05457 09/08/2022 ROCAB LEASE SRL RoCab

54 M 2022 05458 09/08/2022 ROCAB LEASE SRL RoCab ANYTIME, ANYWHERE

55 M 2022 05459 09/08/2022 OVIDIU BRAD ALVERNA

56 M 2022 05460 09/08/2022 LAZAR-ALIN PANDURU LaUnPas Totul intr+un singur loc.
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(210) M 2022 05303
(151) 09/08/2022
(732) TWO ADVERTISING SRL,

STRADA HLINCEA NR 47, BLOC
1052, SC E, AP 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
700715, IAȘI, ROMANIA

(540)

TWOads MARKETING
AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05358
(151) 09/08/2022
(732) MIHAI DUTCĂ, STR.

SILVICULTORULUI, NR. 8, BL. I15,
SC. A, AP. 10, JUD. SUCEAVA,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC,
725100, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Magazin di'Vin

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

32. Bere și bere fără alcool, bere și produse de
bere.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2022 05405
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Pentru o Românie

inteligentă financiar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05406
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
Life Lab

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05407
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
#RomâniaInteligentăFinanciar

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05408
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Pentru o Românie

sănătoasă financiar.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05409
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR Life Lab

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05410
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. O companie de
sănătate financiară.

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05411
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
Life Lab BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05412
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
#RomâniaSănătoasăFinanciar

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05413
(151) 09/08/2022
(732) SABAU LIVIA INTREPRINDERE

FAMILIALA, STR. MARCUS
AURELIUS, NR.70, JUD. ALBA,
ALBA-IULIA, 510137, ALBA,
ROMANIA

(540)

FIR DE CURCUBEU
by Sabau Livia IF

(531) Clasificare Viena:
01.15.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, turcoaz,
albastru, roz, galben, portocaliu, violet,
indigo

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amănuntul și on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 05414
(151) 09/08/2022
(732) FUMEZ EXTRA TRADING SRL,

SOS. ALEXANDRIA, NR.17, BL.27,
SC.2, ET.1, AP.14, SECTOR 5 ,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

fumezextra.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 01.15.11

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri

───────

(210) M 2022 05415
(151) 09/08/2022
(732) S.C. MG TEC INDUSTRY S.R.L.,

STR.VAII NR 2, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
softy
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică de toaletă, role de hârtie igienică,
hârtie igienică sub formă de rolă, batistuțe
de hârtie, șervețele de hârtie, hârtie pentru
șervețele, șervețele din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervetele de masă din hârtie, șervețele
din hârtie pentru față, șervețele de masă din
hârtie, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
de hârtie pentru uz casnic, hârtie de toaletă,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă, role
de bucătărie (hârtie)

───────

(210) M 2022 05416
(151) 09/08/2022
(732) TEODOR ADRIAN ION, STR.

SATURN, NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

UP Rent a Car uprentacar.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.15; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.01; 24.17.02; 24.17.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F7AB05), albastru (HEX #1878C7),
negru (HEX #2B2A29), alb

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 05417
(151) 09/08/2022
(732) TEODOR ADRIAN ION, STR.

SATURN, NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ROMANIA

(540)

UP RECURITMENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.17; 26.03.07

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#47AF5B), gri (HEX #9D9E9E)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială.

───────
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(210) M 2022 05418
(151) 09/08/2022
(732) EASTERN ADVISORY GROUP

SRL, STR. LOUIS BLANC, NR.
28, SECTOR 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ONE PUFF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17

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

34. Tigari electronice, tigari care contin
substituenti de tutun, nu pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2022 05419
(151) 09/08/2022
(732) INORI SRL, STR. PLOPILOR,

NR. 57-62, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400379, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INORI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.03; 27.05.25

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

clase:
33. Vinuri îmbogățite, băuturi distilate.
39. Servicii de îmbuteliere, ambalarea,
ambalarea produselor, împachetarea
produselor, livrare de vinuri, livrarea de mărfuri.

───────
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(210) M 2022 05420
(151) 09/08/2022
(732) KATALIN-GYONGYVER MATE,

STR. VÎNĂTORILOR, NR. 587,
JUD. MUREŞ, CRISTEŞTI,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MATKA

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #a50034)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele și imitații de piele: piei de animale și piei
brute: bagaje și genți de transport, umbrele de
ploaie și de soare, bastoane, bice, harnașament
și articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.

───────

(210) M 2022 05421
(151) 09/08/2022
(732) ROCK THE SEA SRL, STR.

ION CREANGĂ, NR. 4, JUD.
CONSTANŢA, EFORIE NORD,
905350, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROCK THE SEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 06.01.02; 06.03.01

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru manechine, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru centre de conferințe,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru agenții și brokeri de
asigurări, pe bază de externalizare, achiziții de
întreprinderi, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare
a afacerilor pentru spitale, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
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administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, afaceri (servicii de
relocare pentru -), asistență administrativă
în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea comercială a firmelor în sistem de
franciză, asistență în gestiunea afacerilor sau
a funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, date
referitoare la afaceri, determinare a costurilor
ciclului de viață în scopuri comerciale,
dezvoltarea de sisteme de management
al spitalelor, experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în afaceri, managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul computerizat al
afacerii (pentru terți), managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor în domeniul logistic, pentru alte
persoane, managementul întreprinderii (pentru
terți), negociere de tranzacții comerciale pentru
artiști scenici, negociere de contracte, pentru
terţi, privind achiziția și vânzarea de produse,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,

negociere de contracte de publicitate, pentru
terţi, servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii de management pentru sportivi de
performanță, servicii de recepție pentru vizitatori
(funcții de birou), servicii de reprezentanță
comercială, agenții de relații cu publicul, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
agenții de publicitate, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing pentru
evenimente, marketing promoțional, optimizarea
motoarelor de căutare, marketing în cadrul
publicării de software, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de materiale publicitare, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de material publicitar vizual, producție
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, publicitate, publicare
de texte publicitare, publicare de materiale
și texte publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
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publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, reactualizarea materialelor
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, realizare de broșuri publicitare,
reproducere de material publicitar, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, servicii de merchandising,
servicii de promovare, servicii de publicitate
constând din panouri cu două fețe purtate pe
umeri de persoane, servicii de publicitate și
reclamă, promovare de evenimente speciale,
management promoțional pentru persoane
celebre, lipirea de afișe publicitare, intermediere
publicitară, promovare (publicitate) de concerte,
promovarea comercială.

───────

(210) M 2022 05422
(151) 09/08/2022
(732) ASOCIATIA UNDERGROUND

FESTIVAL, STR. ALEEA BORSEC,
BL. 512, AP. 9, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)
HUB cultural mARTA

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

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

───────

(210) M 2022 05423
(151) 09/08/2022
(732) INORI SRL, STR. PLOPILOR,

NR. 57-62, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400379, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NOBORI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.25; 26.01.03

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

clase:
33. Vinuri îmbogățite, vinuri spumante, băuturi
distilate, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale.
39. Ambalarea, ambalarea produselor,
ambalarea mărfurilor, servicii de îmbuteliere,
împachetarea produselor, împachetare și
ambalare de bunuri, livrare de vinuri, servicii de
livrare, livrarea de mărfuri, servicii de livrare a
mărfurilor, transport și livrare de bunuri.

───────
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(210) M 2022 05424
(151) 09/08/2022
(732) LUDOVIC POP, STR. HATMANUL

ARBORE, NR 15-19, ET. 3, AP.
311, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SYRINX LP

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație care cântă muzică vocală, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, oferire
de divertisment muzical de către formații
vocale, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment muzical,
educație muzicală, editare muzicală, formare
muzicală, organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de cursuri de muzică, înregistrări
de muzică, producția de muzică, editare de
muzică, organizarea de spectacole muzicale
live, reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de concursuri muzicale, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
servicii de educație muzicală, producție
de înregistrări muzicale, publicare de texte
muzicale, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de interpretări muzicale, reprezentații muzicale
în direct, transcriere muzicală pentru terți,
publicare de lucrări muzicale, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
producție de spectacole muzicale, producere de
concerte muzicale, servicii de mixare muzicală,
prezentare de spectacole muzicale, organizarea
de concerte de muzică în direct, organizarea
de spectacole cu muzică în direct, servicii
educaționale cu privire la muzică, organizare
de concerte de muzică pop, servicii de instruire
în domeniul muzical, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de editare și înregistrare

muzicale, producție de înregistrări sonore și
muzicale, servicii privind compunerea de lucrări
muzicale, organizarea de spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, organizarea
de concerte în direct susținute de formații
muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio de
înregistrare, organizarea de spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională.

───────

(210) M 2022 05425
(151) 09/08/2022
(732) CRISTIAN MIHAI JIROS, STR.

ADIERII, NR. 27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042163, ROMANIA

(540)

Lemnisoare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.10;
26.01.03; 05.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Albume.
20. Figurine din lemn.
28. Jucării din lemn, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05426
(151) 09/08/2022
(732) CONSTANTIN PANDELEA, STR.

GHIMPAŢI, NR. 23, BL. 2, SC.
3, ET. 1, AP. 70, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
NENTRA

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

6. Uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, indicatoare și panouri de informare și
publicitare, din metal, scări și schele metalice,
cutii de valori și seifuri, din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, articole de
fierărie.
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2022 05427
(151) 09/08/2022
(732) SC. ANAIS & ALEX SRL, STR.

VATRA LUMINOASA NR. 1-27, BL.
D 7, SC. B , ET. 1, AP. 52, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ANAIS TAILOR

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare, sticlărie, porțelan și
ceramică

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 05428
(151) 09/08/2022
(732) CRISTIAN MIHAI JIROS, ADIERII

27, COD.042163, SECTOR 4,
BUCURESTI, 042163, ROMANIA

(540)
VintageboxGifts

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

16. Albume
20. Figurine din lemn

───────
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(210) M 2022 05431
(151) 09/08/2022
(732) NICOLAE-ALBERT ŢARĂLUNGĂ,

JUDEȚUL IAȘI, SAT MOŢCA, COM.
MOŢCA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Nea' Nicu

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.30; 27.05.01; 26.01.03;
26.01.14

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște (paste umplute), covrigi, covrigei, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți (prăjiturele),
cornuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, iaurt înghețat,
parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de înghețată,
biscuiți, bezele, brioșe (muffins), ecleruri,
fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe, caramele
(dulciuri) / caramele (bomboane), dulciuri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),

batoane de cereale și batoane energizante,
dulciuri (bomboane), aluat, cocă de tort / aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), nuci învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, glazuri dulci și umpluturi,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
fondante (produse de cofetărie), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,
macarons, marţipan, clătite, produse de cofetărie
din fructe, pâtés en croûte (plăcinte), praline,
budinci, quiche (tartă), sandvişuri, profiterol,
napolitane.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi
servicii de catering.

───────

(210) M 2022 05432
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
FIBROSAME

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 05433
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
INFLADOL DUO

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05434
(151) 09/08/2022
(732) COSMIN-MIHAI RADULESCU,

STR. M. EMINESCU NR. 14, BL.
12B, SC. 1, AP. 11, JUDEȚUL
OLT, CARACAL, 235200, OLT,
ROMANIA

(540)

282
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 05435
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
GLICOFORT

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05436
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
SANOCOL

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 05437
(151) 09/08/2022
(732) TEX-AS GROUP PROM SRL,

STR. VARNITA, NR.16, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LA FEMME CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
Imbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, valize, geamantane, valize
cu roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale
textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii

de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de parfumerie, odorizante
și cosmetice., închiriere de spațiu publicitar
online, închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 05438
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)
MIGRADIM

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 05439
(151) 09/08/2022
(732) VIOREL-MARIUS ZARA, STR.

SEXTIL PUSCARIU NR. 37, SAT
BRAN, JUD. BRAȘOV, COMUNA
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ZARA CHALET

(531) Clasificare Viena:
24.01.15; 24.09.02; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (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
restaurante și baruri, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, servicii de cazare
pentru vacanțe, închiriere de locuri de cazare
pentru vacanțe, închiriere temporară de camere,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de închiriere de camere.

───────

(210) M 2022 05440
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)
ALCALINAOX

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05441
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)
REVICEL NEO

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/08/2022

(210) M 2022 05442
(151) 09/08/2022
(732) IRIS POPESCU, STR. SLT.

POMPILIU MANOLIU NR. 2, BL.
P1, SC. A, ET. 2, AP.11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASINO LIFE &
BUSINESS MAGAZINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Produse de hârtie şi carton imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante, cursuri,
manuale.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, tratamentul textelor publicitare,
respectiv, redactare, editare.
38. Servicii de difuzare a presei pe internet.
39. Transport.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, realizare de emisiuni radio
şi TV, publicare cărţi şi publicare on-line.

───────

(210) M 2022 05443
(151) 09/08/2022
(732) VESPER BOOKS SRL, STR. ZARII

NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050461, ROMANIA

(540)

RI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 05444
(151) 09/08/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP
A, CAMERA 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Glucoxia Pentru
menținerea nivelului

normal de zahăr din sânge.
Supliment alimentar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 26.11.01;
26.01.04; 26.01.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, galben, negru, roșu,
alb, gri,

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2022 05445
(151) 09/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one REDWOOD GARDENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

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

imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────
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(210) M 2022 05446
(151) 09/08/2022
(732) ORIGO SHOP S.R.L, STR.

LIPSCANI NR 9, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050071,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011434,
ROMANIA

(540)

people of specialty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru

depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea, tipărituri,
fotografii (tiparituri), folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat la
băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, strecurătoare si strecuratoare
de ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheață, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao și ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte și
esențe din cafea si ceai, cu exceptia esentelor
eterice și a uleiurilor esențiale, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie şi
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioşe, biscuiţi, dulciuri, produse si batoane pe
bază de fulgi de cereale care conțin și fructe
deshidratate și oleaginoase, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
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cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, produse si batoane pe baza de fulgi
de cereale care conțin si fructe deshidratate
si oleaginoase, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-

alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse,
strecurătoare si strecuratoare de ceai, servicii
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, prin punctele de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau cu comandă prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii publice,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, inclusiv prin distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate, în special servicii pentru
promovarea produselor si serviciilor in domeniul
cafelei, promovarea produselor si serviciilor, in
special din domeniul cafelei, prin sponsorizari,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale.
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40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente și băuturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2022 05447
(151) 09/08/2022
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, BUCURESTI, SECTOR 1,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)
Domeniile Prince Matei Amurg
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri neacidulate

───────

(210) M 2022 05448
(151) 09/08/2022
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040172, ROMANIA

(540)
Domeniile Prince

Matei Răsărit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri neacidulate.

───────

(210) M 2022 05449
(151) 09/08/2022
(732) VITACEUTICS, LDA., EDIFICIO

VITACEUTICS - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
VITACEUTICS

PLANTA GLUCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/08/2022

(210) M 2022 05450
(151) 09/08/2022
(732) ONE HOLDING INVESTMENTS

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

(540)

RED LION CAPITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 03.01.01;
03.01.24

(591) Culori revendicate:rosu inchis (Pantone
1815C)

(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. 360033- managementul apartamentelor,
360035- închirierea apartamentelor, 360017-
investiţii de capital, 360112- stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
360030- management financiar, 360046- analiză
financiară, 360054- consultanţă financiară,
360059- oferirea de informaţii financiare,
360122- studii financiare, 360029- servicii
financiare, 360123- afaceri imobiliare, 360115-
investiţii în fonduri, 360024- împrumuturi
(finanţare), agențiile imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, 360069- închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), 360119- închirierea
birourilor pentru conlucrare, 360004- închirierea
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bunurilor imobiliare, 360007- servicii de agenţie
imobiliară, 360008- activităţi de broker imobiliar,
360032- management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, 360063-
colectarea chiriilor, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare), servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii

───────

(210) M 2022 05451
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
COLLAGENMED

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05452
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS, SA.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR.68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
MAGNEMED

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 05453
(151) 09/08/2022
(732) MARIAN-CATALIN LUNGU,

STR. BUCEGI, NR.113, SC.A,
AP.4, JUDETUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

THE HAIR FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 02.09.12;
02.09.25

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

clase:
41. Oreganizarea de cursuri de cosmetică,
organizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, organizarea de cursuri în tehnici
de înfrumusețare, organizarea de seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
educative și de instruire, coordonare de
cursuri, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente recreative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea și conducerea de

workshop-uri, activități culturale, furnizare de
informații despre activități culturale.

───────

(210) M 2022 05454
(151) 09/08/2022
(732) TEATRU SIMPLU SRL, CALEA

ALEXANDRIEI, BL.1, SCARA
A, AP.2, CAMERA 1, JUDETUL
ARGES, COSTESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
TEATRU simplu

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

41. Activități culturale.
───────

(210) M 2022 05455
(151) 09/08/2022
(732) ITDYNAMICS SRL, STR. BICAZ

NR.1-5, JUDETUL ARAD, ARAD,
310239, ARAD, ROMANIA

(540)

ergo Eat, Ready, Go!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.01; 11.01.05
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicatii mobile, descarcabile.
───────

(210) M 2022 05456
(151) 09/08/2022
(732) SC EK INSTAL GAZ CENTRAL

SRL, STR. PETRU DOBRA NR.3,
AP.1, JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
EK INSTAL GAZ CENTRAL

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, legate în special de gazele naturale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare, de revizie, de
întreţinere, de mentenanţă, de depanare, de
reparaţie şi punere în funcţiune de instalații
gaze, servicii de revizie şi verificare periodică a
centralelor termice şi instalațiilor de utilizare a
gazelor naturale, servicii de instalare, întreţinere
şi reparaţii a centralelor electrice, servicii de
reparaţii, de mentenanţă şi de întreținere a
acumulatoarelor de gaze, servicii de reparaţii,
de mentenanţă şi de întreținere a rețelelor de
alimentare cu gaze, servicii de verificare de
urgență a instalațiilor de furnizare a gazului.

───────

(210) M 2022 05457
(151) 09/08/2022
(732) ROCAB LEASE SRL, STR.

GLORIA NR.2C, JUDETUL TIMIS,
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
RoCab

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

39. Transport, închiriere de autovehicule,
închiriere de autovehicule rutiere, servicii de
închiriere de autovehicule, închiriere cu contract
de autovehicule, transport terestru, transport
rutier, transportul pasagerilor.

───────

(210) M 2022 05458
(151) 09/08/2022
(732) ROCAB LEASE SRL, STR.

GLORIA NR.2C, JUDETUL TIMIS,
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RoCab ANYTIME, ANYWHERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.11

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

39. Transport, transport terestru, transport
rutier, transportul pasagerilor, organizarea
transportului, transport de autovehicule,
transport de pasageri, transport de călători,
servicii de transport, transport de vehicule,
transport de bagaje, informații privind
transportul, închirieri de automobile, închirieri de
autovehicule, închirieri (charter) de autovehicule,
servicii de închirieri de automobile, servicii de
închirieri de autovehicule, închirieri de vehicule,
în special de automobile și autocamioane,
organizare de închirieri auto incluse în pachetele
de vacanță.

───────

(210) M 2022 05459
(151) 09/08/2022
(732) OVIDIU BRAD, STR. HOREA NR.

67-73 AP. 24, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400202, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ALVERNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 7546 C), galben (Pantone
102 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
în materie de activități de marketing, afișaj,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, căutare de
sponsorizare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post-producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații

de marketing în afaceri, furnizare de informații
privind marketingul, furnizare de informații
privind publicitatea, furnizare de informații
publicitare, furnizare de modele pentru campanii
promoționale, furnizare de modele în scopuri
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, indexare web în scop comercial sau
publicitar, furnizarea de informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, lipirea de afișe
publicitare, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, marketing de referință, întocmire
de planuri de marketing, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
direct, marketing financiar, marketing folosind
influenceri, marketing imobiliar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing utilizând factori de influență,
marketing în cadrul publicării de software,
imprastierea de esantioane de produse,
negociere, pentru terti de contracte de
publicitate, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansări de produse, organizare de parade
de modă în scopuri de promovare a
vânzărilor, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de liste de
adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),
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pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de material publicitar, producție de material
publicitar vizual, producție de material publicitar
și anunțuri publicitare, producție de materiale
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
proiectare de studii de marketing, promovare
a vânzărilor de produse din industria modei
prin articole promoționale în reviste, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de produse prin influeceri,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii

de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, productie de publicitate televizata
si radiofonica, producție de programe de
teleshopping, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing destinat unui anumit
scop, marketing digital, intermediere publicitară,
intermediere publicitară în cinematografe,
achiziții de întreprinderi, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare
a afacerilor pentru spitale, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru aeroporturi, administrare a afacerilor
pentru autori și scriitori, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
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privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la

afaceri, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, experți
în domeniul eficienței activității comerciale,
exploatare comercială de centre comerciale
pentru alte persoane, exploatarea întreprinderii
(pentru terți), furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență
în afaceri, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizare
de servicii de administrare a cursurilor
academice pentru instituții de învățământ,
furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relațiilor cu clienții, gestionare
a costurilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, gestionare administrativă a
spitalelor, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, informații despre metode de
vânzare, înmatriculare de vehicule și transfer
de titluri de proprietate, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management de
hoteluri pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, management în procesele de afaceri,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, întocmire de rapoarte economice,
managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor
aeriene, managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul de afaceri
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
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clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul spitalelor, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte comerciale pentru alte
persoane, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte
pentru terti privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin
sisteme de telecomunicații, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea întâlnirilor de afaceri,
planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare privind gestionarea
afacerilor, respectiv căutare de asociați pentru
fuziuni, preluări, precum și înființări de
întreprinderi, planificare strategică de afaceri,
planificare strategică în afaceri, planificarea
administrării afacerilor, planificarea afacerilor,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, managementul proiectelor de
afaceri, managementul activităților comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, servicii de franciză care oferă asistență
în afaceri, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
expertiză în materie de eficiența afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertize în domeniul
eficienței comerciale, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
planificarea succesiunii de afaceri, pregătire
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, realizarea de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare

a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri.
36. Evaluări imobiliare, agenții imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare,
agențiile imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, brokeraj cu
proprietățiimobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, formare de consorții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, asistență în
domeniul achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), servicii de administrare de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), investiții de
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capital în proprietăți imobiliare, servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii decercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de

proprietăți imobiliare, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilorimobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, asigurări, afaceri imobiliare.

───────
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(732) LAZAR-ALIN PANDURU, STR.

TRANDAIRILOR NR.554, JUDETUL
CARAS SEVERIN, BAILE
HERCULANE, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

LaUnPas Totul intr
+un singur loc.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.15.01

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

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

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