
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
13/09/2022

PUBLICATE ÎN DATA DE 20/09/2022



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2022

2

Cereri Mărci publicate în 20/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 06325 13/09/2022 AVEKANDE SRL green fleet join it

2 M 2022 06326 13/09/2022 ATELIER DE CREATIE VIGO
SRL

CASA DE MODA ANIR

3 M 2022 06327 13/09/2022 FOX TOOLS S.R.L. energia soarelui mySolar

4 M 2022 06328 13/09/2022 STS SMART PARTNER SRL STS SMART PARTNER

5 M 2022 06329 13/09/2022 FLORIN EUGEN GROSU VETREPORT

6 M 2022 06330 13/09/2022 EAGLETRONIC SRL EAGLETRONIC

7 M 2022 06331 13/09/2022 SANDEL MISANA SRL produse din ferma La Săndel
carne și lapte

8 M 2022 06332 13/09/2022 UTTIS TRATAMENTE TERMICE
SRL

UTTIS TRATAMENTE TERMICE

9 M 2022 06333 13/09/2022 UTTIS TRATAMENTE TERMICE
SRL

CARBOVID TRATAMENTE
TERMICE

10 M 2022 06334 13/09/2022 SC VM SERV EXPERT SRL V.M. SERV EXPERT

11 M 2022 06335 13/09/2022 E-MOTION ELECTRIC SRL E E-MOTION ELECTRIC

12 M 2022 06336 13/09/2022 DAN GROZA PRODUSE NATURALE GROZA
mici de Daia PRODUSE
ARTIZANALE

13 M 2022 06337 13/09/2022 COPATILIU SRL COPATILIU

14 M 2022 06338 13/09/2022 MED LIFE SA RUNA

15 M 2022 06339 13/09/2022 ELECTROPUTERE
RESIDENCE SRL

ELECTROPUTERE
RESIDENCE

16 M 2022 06340 13/09/2022 FRIENDS LIVING ROOM SRL urban DADA

17 M 2022 06341 13/09/2022 NELUȚU-DANIEL IONAȘCU ȘOIM CĂLĂTOR LOMAN
VOLUPTA NOBILISSIMA
GAUDIUM INTELLEGENDI EST.

18 M 2022 06342 13/09/2022 TUD INVESTMENT
CONSULTING

TUD Investment Consulting

19 M 2022 06343 13/09/2022 FRANGIPANE BREAD SRL CODRU DE PAINE by Codruța
Popa

20 M 2022 06344 13/09/2022 RĂZVAN ALEXANDRU GROZA DER HOUSE GROZA

21 M 2022 06345 13/09/2022 ELECTROPUTERE
RESIDENCE SRL

ELECTROPUTERE EP
RESIDENCE

22 M 2022 06346 13/09/2022 MONTDAL S.R.L. montdal



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2022

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2022 06348 13/09/2022 EUGENIA VLAD eva style

24 M 2022 06349 13/09/2022 KINECTA STUDIO S.R.L. KEY MOTION

25 M 2022 06350 13/09/2022 ELECTROPUTERE
RESIDENCE SRL

EP RESIDENCE

26 M 2022 06351 13/09/2022 ONANGRO-LEAF SRL On Leaf cultivam gusturi

27 M 2022 06352 13/09/2022 ONANGRO-LEAF SRL CULTIVĂM GUSTURI

28 M 2022 06353 13/09/2022 LADY DIANA'S GARDEN SRL MOON FLOWERS FLOWER
SHOP

29 M 2022 06354 13/09/2022 DOUX DAGAZ S.R.L. DESSERT STUDIO

30 M 2022 06355 13/09/2022 ROMSTYL IMPEX SRL ROMSTYL

31 M 2022 06356 13/09/2022 SC EPOPEEA EVENTS SRL Epopeea events

32 M 2022 06357 13/09/2022 BISON CREATIVITY S.R.L. BE ZONE STREET FOOD

33 M 2022 06358 13/09/2022 VIELE FURNITURE SRL VIELE kitchen & more

34 M 2022 06359 13/09/2022 DANIELA NICOLETA GHICA WIND DISCOVERY

35 M 2022 06360 13/09/2022 COLDRENT SRL BLACK CRANE

36 M 2022 06362 13/09/2022 LED BOX S.R.L. Master LED

37 M 2022 06364 13/09/2022 CONTESSE SALON
PROFESIONAL

CONTESSE

38 M 2022 06365 13/09/2022 NAKIA NIV S.R.L. NAKIA-NIV NIV vrem sa fie
sigur!

39 M 2022 06366 13/09/2022 TERMO STAR CONSTRUCT
SRL

TERMO STAR PREMIUM
HOUSE

40 M 2022 06367 13/09/2022 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR

ARIA VERDI

41 M 2022 06368 13/09/2022 IRINA KOCIUBINSCAIA ZODIAC

42 M 2022 06369 13/09/2022 ȘERBAN - EUGEN CHIONCEL Învață să înveți

43 M 2022 06370 13/09/2022 ȘERBAN - EUGEN CHIONCEL Romândria - Învață să înveți
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(210) M 2022 06325
(151) 13/09/2022
(732) AVEKANDE SRL, STR. MIHAIL

SEBASTIAN NR.31, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050775, ROMANIA

(540)

green fleet join it

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 18.01.09

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#22A347), negru, alb

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

39. Transport terestru.
───────

(210) M 2022 06326
(151) 13/09/2022
(732) ATELIER DE CREATIE VIGO

SRL, STRADA BROSTENI, BL.8A,
AP.2, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CASA DE MODA ANIR

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

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 06327
(151) 13/09/2022
(732) FOX TOOLS S.R.L., CALEA

BORŞULUI, NR.39/A, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIAM
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

energia soarelui mySolar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.12; 01.03.02

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

clase:
9. Baterii solare, celule solare, plăci solare,
panouri solare, module solare, module
fotovoltaice solare, baterii reîncărcabile
acționate solar, redresoare pentru baterii solare,
structuri de panouri solare, baterii solare
de uz casnic, senzori solari automați de
urmărire, radiouri alimentate cu energie solară,
telefoane alimentate cu energie solară, baterii
solare de uz industrial, senzori electronici
pentru măsurarea radiației solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
celule solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, celule de energie solară din silicon
cristalin, colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, invertoare fotovoltaice,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), acumulatori pentru

energie fotovoltaică, celule fotovoltaice calibrate
de referință, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de contracte de
furnizare de energie, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de
import-export în domeniul energiei, analiză
de preț, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada
de garanție, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
electronică a comenzilor, producție de programe
de teleshopping, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări, pentru
a permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de intermediere comercială
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referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de telemarketing, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori.
37. Instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, întreținere și
reparare de instalații solare, construcție de
instalații solare utilitare, instalare și întreținere
de instalații fotovoltaice, instalare de celule
și module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2022 06328
(151) 13/09/2022
(732) STS SMART PARTNER SRL,

STR. LIVIU REBREANU NR.11,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540115, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
STS SMART PARTNER

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

42. Proiectare și consultanță în inginerie.
───────

(210) M 2022 06329
(151) 13/09/2022
(732) FLORIN EUGEN GROSU, STR.

DUNARII , NR.127, BL.F3,
SC.D, ET.5, AP.94, JUDETUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VETREPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

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

clase:
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor, analize genetice pe
animale în scopuri de diagnostic sau tratament,
chirurgie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, extracție de spermă de animale,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
furnizare de informații cu privire la creșterea
animalelor, furnizare de informații despre servicii
veterinare, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
gestionare de animale sălbatice, introducere de
microcipuri sub pielea animalelor de companie,
în scopul localizării și identificării, masaj pentru
cai, masaj pentru câini, reabilitare fizică,
reintroducerea și ocrotirea animalelor sălbatice,
servicii agricole și veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru animale, servicii
de asistență în domeniul veterinar, servicii
de chiropractică pentru animale, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
păsărilor, închiriere de aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, închiriere de instrumente de
medicină veterinară, îngrijirea peștilor, îngrijirea
păsărilor, sterilizarea animalelor, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
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servicii pentru scăderea în greutate, servicii
de îngrijire a păsărilor de companie, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor
de companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea peștilor, servicii de fecundare in
vitro pentru animale, servicii de informare
cu privire la industria farmaceutică veterinară,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de
inseminare artificială, servicii de inventariere
a animalelor sălbatice, servicii de potcovit
și de întreținere a copitelor cailor, servicii
de potcovărie, servicii de radiografie, servicii
de raționalizare a alimentației pentru animale,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii de
sterilizare de animale de companie, servicii de
sterilizare și castrare a animalelor, servicii de
testare a performanțelor animalelor, servicii de
tratament pentru animale sălbatice accidentate,
servicii de îngrijire a animalelor de companie,
servicii de îngrijire a peștilor de acvariu,
terapie cu unde de șoc, testarea genetică a
animalelor, servicii de coafură canină, saloane
de îngrijire pentru animale de companie, servicii
de igienă și înfrumusețare pentru animale,
servicii de toaletare pentru câini, servicii de
toaletare pentru pisici, servicii de tuns pentru
animale, servicii de tuns pentru câini, servicii
de îmbăiere pentru animale de companie,
servicii de îngrijire a frumuseții pentru animale,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii medicale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, ferme de animale, consultanță
și servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, chirurgie veterinară,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de consultanță în domeniul chirurgiei, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, toaleta animalelor, marcare
de animale, ingrijirea animalelor, curățarea
animalelor, terapie asistată de animale,
inseminarea artificială a animalelor, îngrijire de
animale de companie, servicii de înfrumusețare
pentru animale, servicii veterinare, stomatologie
veterinară, consultanță medicală cu privire la
pierderea auzului, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, clinici, clinici medicale,
servicii clinice homeopatice, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale.

───────

(210) M 2022 06330
(151) 13/09/2022
(732) EAGLETRONIC SRL, STR. LIVIU

REBREANU NR.11, JUDETUL
MURES, TARGU MURES, 540115,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
EAGLETRONIC

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

42. Proiectare și consultanță în inginerie.
───────
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(210) M 2022 06331
(151) 13/09/2022
(732) SANDEL MISANA SRL, SAT

SOHODOL, STR. IOAN DE
PUȘCARIU NR.27, JUDETUL
BRAȘOV, BRAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR.8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)

produse din ferma La
Săndel carne și lapte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.15.08

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

29. Carne, produse si preparate din carne,
inclusiv produse cu carne sau din carne
procesată, extracte din carne, derivate din carne,
lapte și produse lactate sau din lapte.
35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților a
produselor și preparatelor din carne și lapte,
prezentarea pentru vânzare și vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv online
prin intermediul unui site web specializat sau
platforme online terțe, astfel încât terții să le
cunoască şi să le achiziționeze comod, servicii

de promovare şi de informare, administrație
comercială, gestionarea afacerilor comerciale,
activități de import-export, servicii oferite de
magazin online și lanțuri de magazine,
publicitate, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
şi online într-o rețea computerizată, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informații şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistență.
41. Divertisment, activități sociale, recreative,
distractive, sportive și de petrecere a timpului
liber, furnizarea de spații și echipamente pentru
jocuri de paintball, organizarea de evenimente,
petreceri, competiții, team building-uri, jocuri
de paintball, emisiuni de radio și televiziune,
editare de texte scrise, altele decat cele
publicitare, publicare de reviste, periodice,
cataloage, broșuri, jurnale, comentarii, articole
pe diferite teme, inclusiv pe internet sau on-
line, accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, educație și instruire
în domeniul creșterii animalelor pentru carne
și lapte, procesarea și desfacerea produselor
din carne și lapte, precum și pentru o viață
sănătoasă pornită din alimentația naturală.
43. Servicii de cazare temporară, hoteluri,
hanuri, pensiuni, moteluri, complex-uri turistice,
restaurant, cramă, servicii de alimentație publică
la cazarea temporară.
44. Servicii oferite de ferme de animale, servicii
oferite de ferme agricole și servicii de agricultură
sau agricole, servicii specifice fermelor agricole
şi de animale, inclusiv asistență medicală pentru
animale, hrănire corespunzătoare, sterilizare,
îngrijire, curățare, toaletare, marcare, terapie
asistată, servicii de creștere a animalelor pentru
lapte și carne.

───────
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(210) M 2022 06332
(151) 13/09/2022
(732) UTTIS TRATAMENTE TERMICE

SRL, STR. POIENELOR NR.11,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500419, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

UTTIS TRATAMENTE
TERMICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 14.03.20

(591) Culori revendicate:rosu (Hex
#C2272D), (Hex #FE3308), negru (Hex
#1D1D1B), galben (Hex #F4D602), gri
(Hex #A5A5A3)

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

40. Călirea metalelor, tratarea metalului (călire),
călirea metalelor, tratament de materiale.

───────

(210) M 2022 06333
(151) 13/09/2022
(732) UTTIS TRATAMENTE TERMICE

SRL, STR. POIENELOR NR.11,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500419, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARBOVID
TRATAMENTE TERMICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.01.03;
01.15.05

(591) Culori revendicate:rosu (Hex
#C2272D), (Hex #FE3308), negru (Hex
#1D1D1B), galben (Hex #F4D602), gri
(Hex #A5A5A3)

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

40. Călirea metalelor, tratarea metalului (călire),
călirea metalelor, tratament de materiale.

───────
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(210) M 2022 06334
(151) 13/09/2022
(732) SC VM SERV EXPERT SRL,

STR. MĂGURA NR. 66 C, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, 620157,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

V.M. SERV EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.04; 01.01.10;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe135), negru (HEX #000000),
albastru (HEX #2e2d88)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 06335
(151) 13/09/2022
(732) E-MOTION ELECTRIC SRL, STR.

BUCEGI NR. 12 BIS, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

E E-MOTION ELECTRIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.08; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, stații de
încărcare pentru mașini electrice, cabluri
electrice, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, cablaje electrice
pentru automobile, baterii pentru automobile,
încărcătoare pentru vehicule, sisteme de
siguranță electronice integrate pentru vehicule
terestre, invertoare fotovoltaice, instalații
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fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), celule fotovoltaice,
module fotovoltaice, alimentatoare pentru
acumulatoare, plăci pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, acumulatoare electrice pentru
vehicule, testere pentru baterii și acumulatoare,
baterii, controlere electronice digitale, panouri
solare, acumulatori pentru energie fotovoltaică,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, protecții pentru prize, adaptoare
pentru prize, conector prize (electrice), prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), adaptoare electrice, cabluri adaptoare
(electrice), conectoare adaptoare (electrice).
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 instrumente pentru acumularea și
stocarea curentului electric, aparate instrumente
pentru comanda și distribuirea curentului
electric, aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, componente electrice și electronice,
cabluri si fire electrice, circuite electrice și circuite
imprimate, antene si componente electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate fotovoltaice,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, panouri
fotovoltaice, instalatii fotovoltaice, panouri
solare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu acumulatoare
electrice pentru vehicule, componente electrice
și electronice, surse de alimentare pentru
rețea de alimentare cu electricitate, acumulatori,
baterii, stații de încărcare pentru mașini electrice,
cablaje electrice pentru automobile, prize, fișe
și dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori.
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, încărcare de baterii și dispozitive
de stocare de electricitate și închiriere de
echipamente aferente, amplasare de rețele de
alimentare cu electricitate, aplicarea învelișurilor
pentru cabluri, servicii consultative privind
întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de distribuție sau
control al energiei electrice, reparații sau
întreținere de motoare electrice, reparații de
dispozitive electrice, reparare și reparare

de vehicule electrice, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene,
servicii de reîncărcare a vehiculelor electrice,
instalare de generatoare de electricitate,
reparare și întreținere de generatoare de
electricitate, servicii de întreținere pentru
rețeaua de alimentare cu electricitate, înlocuire
de acumulatori, reîncărcare de baterii și
acumulatori, servicii de instalare, întreținere
și reparații pentru stații de încărcare mașini
electrice.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, cercetare în
domeniul ingineriei electrice, testare de aparate
în domeniul ingineriei electrice, proiectare
de plăci cu circuite electrice, dezvoltare
de sisteme pentru administrarea energiei și
electricității, proiectare de sisteme electronice,
servicii de inginerie privind proiectarea de
sisteme electronice, proiectare de sisteme
electrice, proiectare de piese de vehicule
terestre, servicii de proiectare tehnologică,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de proiectare privind componentele
hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind circuitele integrate,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
proiectarea la comandă de transformatoare
electromagnetice, proiectarea la comandă
a bobinelor de inducție electromagnetică,
proiectare științifică și tehnologică, proiectare
de sisteme electrice, proiectare de circuite
integrate, proiectare de aparate și instrumente
mecanice, electromecanice și optoelectronice,
închiriere de echipamente de proiectare,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță pentru serviciile tehnologie în
domeniul alimentării cu energie și electricitate,
servicii de analiză tehnologică a nevoilor de
energie și electricitate ale altor persoane,
cercetare în domeniul energiei, consultanță
profesională privind conservarea energiei,
consultanță tehnologică în domeniul generării
energiei alternative, programare de software
pentru gestionarea energiei.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2022

(210) M 2022 06336
(151) 13/09/2022
(732) DAN GROZA, DAIA ROMÂNĂ NR.

276, JUD. ALBA, DAIA ROMÂNĂ,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ BL. 21 AP. 44, JUD.
MUREȘ, TARGU MUREȘ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

PRODUSE NATURALE
GROZA mici de Daia

PRODUSE ARTIZANALE

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

29. Carne și produse din carne, extracte de
carne, carne proaspătă, carne tocată, carne
preparată, carne procesată, carne conservată,
carne congelată, mezeluri, carne sărată, carne
ambalată, paste de carne, carne de vânat,
gelatine de carne, carne pentru cârnați,
pește, nu viu, produse din carne tocată,
specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată, produse
din carne preparată, produse din carne
congelată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea).

35. Servicii de comerţ și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la produsele din
clasa 29 și anume: carne și produse din
carne, extracte de carne, carne proaspătă,
carne tocată, carne preparată, carne procesată,
carne conservată, carne congelată, mezeluri,
carne sărată, carne ambalată, paste de carne,
carne de vânat, gelatine de carne, carne
pentru cârnați, pește, produse din carne
tocată, specialităţi şi preparate pe bază de
carne, carne de vânat, carne conservată,
produse din carne preparată, produse din carne
congelată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), servicii oferite de
magazin, servicii oferite de magazin on-line,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, marketing și promovare, servicii
de comenzi online, prezentare de produse cu
scop publicitar şi comercial, organizarea de
târguri şi expoziţii cu caracter publicitar şi
comercial.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
40. Servicii oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor.
41. Organizare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente recreative.
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii oferite de snack-bar-uri,
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans,
servicii de cocktail bar, restaurante (servirea
mesei), furnizare de facilități de uz general
pentru întâlniri, conferințe și expoziții, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de mâncare
la pachet, prepararea alimentelor, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior, organizare de recepţii pentru nunţi
(mâncare şi băutură).

───────
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(210) M 2022 06337
(151) 13/09/2022
(732) COPATILIU SRL, STR. ULMULUI

NR. 28, SAT DRAGOMIREȘTI,
JUD. ILFOV, COMUNA
DRAGOMIREȘTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
COPATILIU

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

25. Îmbrăcăminte, articole de purtat pe cap
pentru copii, salopetă de copii, îmbrăcăminte
pentru copii, haine pentru copii, pantaloni pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
haine de stradă pentru copii, costume de baie
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, rochii pentru sugari și copii mici,
șosete pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, bavete pentru copii
(nu din hârtie), pantaloni salopetă pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari
și copii mici, costume pentru copii folosite în
cadrul jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte
dintr-o singură piesă pentru sugari și copii
mici, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
încălțăminte pentru copii, cizme de ploaie pentru
copii, pijamale pentru fetițe, îmbrăcăminte pentru
fete, jachete cu două fețe, haine de stradă pentru
fete, cămăși de noapte, bavete din material
plastic pentru sugari, rochii pentru sugari și
copii mici, șosete pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei, articolelor de purtat pe cap pentru
copii, salopetelor de copii, îmbrăcămintei pentru
copii, hainelor pentru copii, pantalonilor pentru
copii, articolelor de îmbrăcăminte pentru copii,
hainelor de stradă pentru copii, costumelor de
baie pentru copii, articolelor de îmbrăcăminte
pentru copii mici, rochiilor pentru sugari și
copii mici, șosetelor pentru sugari și copii
mici, îmbrăcămintei pentru bărbați, femei și
copii, bavetelor pentru copii (nu din hârtie),
pantalonilor salopetă pentru sugari și copii mici,

îmbrăcămintei tip body pentru sugari și copii mici,
costumelor pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcămintei dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantalonilor
pentru copii (îmbrăcăminte), încălțămintei pentru
copii, cizmelor de ploaie pentru copii, pijamalelor
pentru fetițe, îmbrăcămintei pentru fete,
jachetelor cu două fețe, hainelor de stradă
pentru fete, cămășilor de noapte, bavetelor din
material plastic pentru sugari, rochiilor pentru
sugari și copii mici, șosetelor pentru sugari și
copii mici, pantalonilor salopetă pentru sugari
și copii mici, îmbrăcămintei tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcămintei dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcămintei
pentru bărbați, femei și copii, hainelor
pentru copii, jucăriilor, jucăriilor din lemn,
jucăriilor de lemn, jucăriilor zornăitoare, jucăriilor
vorbitoare, jucăriilor electronice, jucăriilor-
balansoar, jucariilor inteligente, jucăriilor de
construit, jucăriilor muzicale, jucăriilor pentru
copii, jucăriilor pentru bebeluși, jucăriilor de
baie, puzzle-urilor (jucăriilor), jucariilor pentru
sugari, jucăriilor pentru copii mici, jucăriilor cu
activități multiple pentru bebeluși, jucăriilor de
prindere pentru pătuțuri de sugari, corturilor de
joacă, corturilor de jucărie, corturilor de joacă
pentru interior, fire de macramé, frânghii de
macramé (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul referitoare la îmbrăcăminte, articole
de purtat pe cap pentru copii, salopetă de copii,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
costume de baie pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
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sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la îmbrăcăminte,
articole de purtat pe cap pentru copii, salopetă
de copii, îmbrăcăminte pentru copii, haine
pentru copii, pantaloni pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, haine de stradă
pentru copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii
pentru sugari și copii mici, șosete pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru
copii, jucării, jucării din lemn, jucării de lemn,
jucării zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucarii inteligente,
jucării de construit, jucării muzicale, jucării
pentru copii, jucării pentru bebeluși, jucării de
baie, puzzle-uri (jucării), jucarii pentru sugari,
jucării pentru copii mici, jucării cu activități
multiple pentru bebeluși, jucării de prindere
pentru pătuțuri de sugari, corturi de joacă, corturi
de jucărie, corturi de joacă pentru interior, fire
de macramé, frânghii de macramé, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îmbrăcăminte, articole de purtat pe cap pentru
copii, salopetă de copii, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, haine de
stradă pentru copii, costume de baie pentru

copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu îmbrăcăminte,
articole de purtat pe cap pentru copii, salopetă
de copii, îmbrăcăminte pentru copii, haine
pentru copii, pantaloni pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, haine de stradă
pentru copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii
pentru sugari și copii mici, șosete pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
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jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé, furnizarea de informații despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la îmbrăcăminte, articole de
purtat pe cap pentru copii, salopetă de copii,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
costume de baie pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri
de sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie,
corturi de joacă pentru interior, fire de macramé,
frânghii de macramé, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
îmbrăcăminte, articole de purtat pe cap pentru
copii, salopetă de copii, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, haine de
stradă pentru copii, costume de baie pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,

rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucării inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé.
40. Cusut artizanal și croitorie (producție
la comandă), cusut artizanal (producție la
comandă).
42. Servicii de design vestimentar, design
vestimentar pentru terți, servicii de consultanță
în design vestimentar, furnizare de informații
despre servicii de design vestimentar.

───────
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(210) M 2022 06338
(151) 13/09/2022
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVIȚEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RUNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.15;
27.05.24

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

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de analize medicale, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
depistare medicală (screening), screening de
ADN pentru scopuri medicale, teste de sarcină,
testare genetică în scopuri medicale, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii

medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, servicii medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți.

───────

(210) M 2022 06339
(151) 13/09/2022
(732) ELECTROPUTERE RESIDENCE

SRL, BDUL PRIMĂVERII NR.
19-21, BIROUL NR. 7, SCARA A,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ELECTROPUTERE
RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
29.01.13

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

clase:
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
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administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, consultanță financiară
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiară privind bunuri imobiliare,
emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, servicii pentru garantarea
rentelor, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor de clădiri, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea investițiilor, gestiunea
proprietăților comerciale, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
apartamente și birouri, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, închirieri de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, managementul proprietăților imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
planificare de investiții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), punere la
dispoziție de locuințe, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii

ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță financiară privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestionare a portofoliilor de
investiții, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziții pentru investiții financiare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
investiții, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agențiile imobiliare,
analiză financiară, analiza investițiilor, analiză
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile, consultanță privind
investițiile rezidențiale, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluări legate
de expertize de clădiri, evaluări și estimări
financiare de proprietăți, finanțarea achizițiilor,
finanțarea achizițiilor de terenuri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
garantarea fondurilor pentru achiziția de
proprietăți, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară cu privire la investiții,
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gestiunea fondurilor, gestiunea terenurilor,
evaluări imobiliare, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
birouri, informații financiare, investirea fondurilor,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, investiții
financiare, investiții în proprietăți imobiliare,
organizare de investiții financiare, planificare
financiară, estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii de achiziții de terenuri
(în numele terților), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de evaluare, servicii de
finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurare de
cazare temporară pentru lucru, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, rezervări

de hoteluri, închiriere de camere, închiriere de
camere ca locuință temporară, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, informații hoteliere, intermediere de
spații de cazare pentru membrii, organizare
și furnizare de cazare temporară, prestare de
servicii de informații despre cazare pe timpul
călătoriilor și servicii de agenții pentru rezervarea
cazării pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor,
rezervare de cazare la hotel, rezervare de
locuri de cazare pentru turiști, rezervări de
camere, servicii de cazare hotelieră, servicii
de cazare temporară, servicii de închiriere de
camere, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de rezervare la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, servicii hoteliere, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), evaluare de cazare hotelieră, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
locuri cazare pentru reuniuni, furnizare de săli
de conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații special amenajate pentru
congrese, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, închirieri de spații
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de hotel pentru
terți, rezervări de hoteluri, rezervări de spații
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
reuniuni, servicii de cazare pentru evenimente.

───────
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(210) M 2022 06340
(151) 13/09/2022
(732) FRIENDS LIVING ROOM SRL,

STR. MATEI VOIEVOD NR. 94 BIS,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
B, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 1, ROMANIA

(540)

urban DADA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de baruri, servicii de
restaurant și bar, servicii de cazare hotelieră,
servicii de catering, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2022 06341
(151) 13/09/2022
(732) NELUȚU-DANIEL IONAȘCU, STR.

AGÂRBICIU, NR. 5, SC. C , AP.
27, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BL. 21 AP. 44, JUD.
MUREȘ, TARGU MUREȘ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ȘOIM CĂLĂTOR
LOMAN VOLUPTA

NOBILISSIMA GAUDIUM
INTELLEGENDI EST.

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 27.05.01; 14.03.13; 29.01.15;
24.11.18

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

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

35. Publicitate și publicitate online pentru
produsele și serviciile din domeniul de activitate,
strângerea la un loc, în folosul terţilor de
produse textile de îmbrăcăminte și accesorii
vestimentare, produse de birotică și produse de
papetărie (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
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mod convenabil aceste bunuri, toate aceste
servicii în legătură cu produse textile de
îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, produse
de birotică și produse de papetărie.
41. Servicii de instruire respectiv, cursuri de
supraviețuire în natură.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
cazare oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cabane, cazare turistică și de vacanță, rezervare
pe internet de cazare temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06342
(151) 13/09/2022
(732) TUD INVESTMENT CONSULTING,

STR. NICOLAE FILIMON NR.
45-47, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TUD Investment Consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process Blue C), gri (Pantone Cool
Grey 10c)

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

35. Licitare, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, managementul

afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terți, servicii de intermediere
afacerilor cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care
au nevoie de finanțare, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații de contact comerdale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
consultanță privind strategiile de comunicare
în relațiile publice, consultanță privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, audit financiar,
managementul interimar al afacerii, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, negocierea contractelor de afaceri pentru
terți, managementul administrativ extemalizat
pentru companii, servicii de extemalizare
(asistență de afaceri), consultanță în
domeniul managementului personalului, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor.
36. Servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, stabilirea
finanțării pentru proiectele de construcții,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), studii
financiare, servicii financiare, evaluare fiscală,
multifinanțare, investiții în fonduri.

───────
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(210) M 2022 06343
(151) 13/09/2022
(732) FRANGIPANE BREAD SRL,

CALEA ALEXANDRU IOAN CUZA,
NR. 12, JUDET TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

CODRU DE PAINE
by Codruța Popa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 26.01.03

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

30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), biscuiți dulci pentru consum uman,
produse de cofetărie pe bază de făină, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase,
produse din zahăr, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, gustări constând în principal din produse
de cofetărie, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,

produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, prăjituri, prăjituri înghețate,
prăjituri cu fructe, pesmeciori (prăjituri), pișcoturi
(prăjituri), prăjituri pentru ceai, prăjituri cu
cremă, arome pentru prăjituri, prăjituri cu
brânză, prăjituri din mei, făină pentru prăjituri,
prăjituri cu căpșuni, aluat pentru prăjituri,
prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, batoane de cereale
și batoane energizante, aperitive (tartine),
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
cofetărie și înghețate, pâine, produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, amestecuri
pentru pâine, pateuri (patiserie), aluat pentru
pateuri, covrigei, covrigi glazurați cu ciocolată.
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, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu dulciuri, produse de patiserie si cofetărie,
produse de brutărie, ciocolată, produse apicole,
zahăr, îndulcitori, alimente semipreparate si
snack-uri., servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele, dulciuri
bomboane, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice., servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
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brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, pensiuni pentru animale, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, servicii de închiriere de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
furnizarea de spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, închiriere de echipament de
catering.

───────

(210) M 2022 06344
(151) 13/09/2022
(732) RĂZVAN ALEXANDRU GROZA,

NR. 276, JUD. ALBA, DAIA
ROMÂNĂ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, KOOS FERENCZ,
BLOC 21, AP. 44, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540385, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DER HOUSE GROZA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 07.01.08;
07.01.24; 02.09.25; 01.03.06; 06.19.16

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, negru, alb

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

35. Publicitate și publicitate online pentru
produsele și serviciile din domeniul de activitate,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor de îmbrăcăminte și anume:
gutiere, mănuși, bluze (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
toate aceste servicii în legătură cu produse de
îmbrăcăminte și anume: gutiere, mănuși, bluze.
39. Servicii de închiriere schiuri.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
cazare oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
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cabane, cazare turistică și de vacanță, rezervare
pe internet de cazare temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară

───────

(210) M 2022 06345
(151) 13/09/2022
(732) ELECTROPUTERE RESIDENCE

SRL, BULEVARDUL PRIMAVERII,
NR. 19-21, BIROUL NR. 7, SC A,
ET 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ELECTROPUTERE
EP RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente

închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, consultanță financiara
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiara privind bunuri imobiliare,
emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind închirierea de clădiri,
furnizare de informații privind închirierea de
terenuri, furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, servicii pentru garantarea rentelor,
gestionare de proprietăți imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor de
clădiri, gestiunea bunurilor imobiliare, gestiunea
investițiilor, gestiunea proprietăților comerciale,
managementul proprietăților imobiliare ,
încheiere de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, închirieri de apartamente și
birouri, închirieri de apartamente, garsoniere
și camere, închirieri de clădiri, închirieri de
locuințe (apartamente), închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, managementul proprietăților imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
planificare de investiții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), punere la
dispoziție de locuințe, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
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de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
servicii de gestionare a portofoliilor de
investiții, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziții pentru investiții financiare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
investiții, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agențiile imobiliare,
analiză financiară, analiza investițiilor, analiză
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
financiara privind investițiile, consultanță
financiara privind investițiile rezidențiale,
evaluare financiară și furnizare de rapoarte
de credit, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, evaluări legate de expertize de clădiri,
evaluări și estimări financiare de proprietăți,
finanțarea achizițiilor, finanțarea achizițiilor de
terenuri, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, furnizare de informații privind
investițiile, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, garantarea fondurilor
pentru achiziția de proprietăți, gestionarea
portofoliului de investiții, gestiune financiară
cu privire la investiții, gestiunea fondurilor,
gestiunea terenurilor, evaluări imobiliare ,
închiriere de centre de afaceri, închiriere de
spații comerciale, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închirieri de birouri, informații
financiare, investirea fondurilor, intermediere
de contracte pentru arendarea și închirierea
de proprietăți imobiliare, investiții financiare,
investiții în proprietăți imobiliare, organizare
de investiții financiare, planificare financiară,
estimări de proprietăți imobiliare , selectare și

achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), servicii de achiziții de terenuri (în
numele terților), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
privind investițiile, servicii de evaluare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurare de
cazare temporară pentru lucru, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, rezervări
de hoteluri închiriere de camere, închiriere de
camere ca locuință temporară, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, informații hoteliere, intermediere de
spații de cazare pentru membrii, organizare
și furnizare de cazare temporară, prestare de
servicii de informații despre cazare pe timpul
călătoriilor și servicii de agenții pentru rezervarea
cazării pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor,
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rezervare de cazare la hotel, rezervare de
locuri de cazare pentru turiști, rezervări de
camere, servicii de cazare hotelieră, servicii
de cazare temporară, servicii de închiriere de
camere, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de rezervare la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, servicii hoteliere, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), evaluare de cazare hotelieră, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
locuri cazare pentru reuniuni, furnizare de săli
de conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații special amenajate pentru
congrese, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, închirieri de spații
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de hotel pentru
terți, rezervări de hoteluri, rezervări de spații
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
reuniuni, servicii de cazare pentru evenimente.

───────

(210) M 2022 06346
(151) 13/09/2022
(732) MONTDAL S.R.L., B-DUL UNIRII,

NR. 37, BL. A4, SC. 4, ET. 6-7, AP.
100, SECTOR 3, 3, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

montdal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.13

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

20. Mobilier de grădină.
───────

(210) M 2022 06348
(151) 13/09/2022
(732) EUGENIA VLAD, STR. VLAD

JUDETUL NR. 47, ETAJ 3, AP
8, SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
eva style

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

44. Servicii oferite de saloane de coafură,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, aplicarea
produselor cosmetice pe față, aplicare de
produse cosmetice pe corp.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2022

(210) M 2022 06349
(151) 13/09/2022
(732) KINECTA STUDIO S.R.L., STR.

GRIGORE MOISIL, NR. 12
PROVIZORIU, SC. B, AP. BP01,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

KEY MOTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:verde (HEX #8caf91,
#2e2b24, #1f1b18), negru (HEX #ffffff)

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

44. Servicii medicale, servicii de kinetoterapie.
───────

(210) M 2022 06350
(151) 13/09/2022
(732) ELECTROPUTERE RESIDENCE

SRL, BULEVARDUL PRIMĂVERII,
NR. 19-21, BIROUL NR. 7,
SCARA A, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

EP RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.06

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

clase:
36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
financiară privind investițiile în proprietăți
imobiliare, consultanță imobiliară, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiară privind bunuri imobiliare,
emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
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de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, servicii pentru garantarea
rentelor, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor de clădiri, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea investițiilor, gestiunea
proprietăților comerciale, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
apartamente și birouri, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, închirieri de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, managementul proprietăților imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
planificare de investiții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), punere la
dispoziție de locuințe, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
servicii de gestionare a portofoliilor de investiții,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii

de împrumuturi imobiliare, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), achiziții pentru
investiții financiare, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, acordare de
finanțare pentru închiriere-cumpărare, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
administrare de investiții, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere de
terenuri, agențiile imobiliare, analiză financiară,
analiza investițiilor, analiză și consultanță
financiară, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile, consultanță financiară privind
investițiile rezidențiale, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluări legate
de expertize de clădiri, evaluări și estimări
financiare de proprietăți, finanțarea achizițiilor,
finanțarea achizițiilor de terenuri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
garantarea fondurilor pentru achiziția de
proprietăți, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară cu privire la investiții,
gestiunea fondurilor, gestiunea terenurilor,
evaluări imobiliare, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri
de birouri, furnizarea de informații financiare,
investirea fondurilor, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, investiții financiare, investiții în
proprietăți imobiliare, organizare de investiții
financiare, planificare financiară, estimări de
proprietăți imobiliare, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de achiziții de terenuri (în numele terților), servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
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terenuri, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
privind investițiile, servicii de evaluare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de investiții în
proprietăți comerciale, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurare de
cazare temporară pentru lucru, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, rezervări
de hoteluri, închiriere de camere, închiriere de
camere ca locuință temporară, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, informații hoteliere, intermediere de
spații de cazare pentru membrii, organizare
și furnizare de cazare temporară, prestare de
servicii de informații despre cazare pe timpul
călătoriilor și servicii de agenții pentru rezervarea
cazării pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor,
rezervare de cazare la hotel, rezervare de
locuri de cazare pentru turiști, rezervări de
camere, servicii de cazare hotelieră, servicii
de cazare temporară, servicii de închiriere de
camere, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de rezervare la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, servicii hoteliere, furnizarea de

spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), evaluare de cazare hotelieră, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
locuri cazare pentru reuniuni, furnizare de săli
de conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații special amenajate pentru
congrese, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, închirieri de spații
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de hotel pentru
terți, rezervări de hoteluri, rezervări de spații
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
reuniuni, servicii de cazare pentru evenimente.

───────
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(210) M 2022 06351
(151) 13/09/2022
(732) ONANGRO-LEAF SRL, STR.

TOAMNEI NR. 4, CAMERA
1, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM
2, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

On Leaf cultivam gusturi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sare cu ţelină, pastă de migdale,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit) / bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă

alimentară), mix pentru clătite sărate, oţet din
bere, agenţi de legare pentru îngheţată, biscuiţi /
fursecuri, pâine, hrişcă, procesată, burritos,
torturi/prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, băuturi din cafea cu lapte, sare
pentru gătit, porumb, măcinat, cuşcuş, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), sos de merişoare
(condiment), cremă de tartru de uz culinar,
crutoane, curry (mirodenie), sosuri pentru salată,
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, flori sau
frunze folosite ca substituenţi pentru ceai, arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, glucoză pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), halva, batoane de cereale
bogate în proteine, miere, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, ceai cu gheaţă, infuzii,
nu cele medicinale, ketchup (sos), ferment,
seminţe de in pentru uz culinar (asezonare),
marţipan, maioneză, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit (condiment), melasă alimentară, musli,
făină de muştar, muştar, îndulcitori naturali,
nucşoară, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, piper, boia
(asezonare), pesto, propolis* / clei de albine,
relish (condiment), orez, pastă de orez pentru
uz culinar, lăptişor de matcă, şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri (condimente), apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, seminţe de susan (produse de
asezoanre), tamarind (condiment), ceai din alge
kelp, apă de flori de portocal pentru scopuri
culinare, nuga, harissa (condiment), pastă de
ghimbir (mirodenii), seminţe de anason stelat,
tacos, băuturi pe bază de ceai, sos de roşii,
turmeric, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
oţet, drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
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şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, migdale (fructe), plante de
aloe vera, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, scoarţe brute, fructe de
pădure, proaspete, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, rădăcini de cicoare,
cicoare, proaspătă, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos neprocesate,
bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
alune de pădure, proaspete, hamei, boabe de
ienupăr, nuci de cola, seminţe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roşcove, în formă
brută, porumb neprocesat, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, cannabis, neprocesat, ovăz,
plante neprocesate, plante, uscate, pentru
decorare, polen (materie primă), quinoa,
neprocesată, rubarbă, proaspătă, secară,
răsaduri, seminţe pentru plantare / seminţe
de plante susan comestibil, neprocesat, trufe,
proaspete.
35. Consultanţă profesională în afaceri,
publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de masini si echipamente
horeca (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, postarea de afişe
publicitare, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea de material publicitar, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, publicitate prin poştă,
producţia de clipuri publicitare, licitare, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor din domeniul gastronomic,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,

demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare.

───────

(210) M 2022 06352
(151) 13/09/2022
(732) ONANGRO-LEAF SRL, STR.

TOAMNEI, NR. 4, CAM. 1, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA, NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
CULTIVĂM GUSTURI

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sare cu ţelină, pastă de migdale,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit) / bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), mix pentru clătite sărate, oţet din
bere, agenţi de legare pentru îngheţată, biscuiţi /
fursecuri, pâine, hrişcă, procesată, burritos,
torturi/prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
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(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, băuturi din cafea cu lapte, sare
pentru gătit, porumb, măcinat, cuşcuş, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), sos de merişoare
(condiment), cremă de tartru de uz culinar,
crutoane, curry (mirodenie), sosuri pentru salată,
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, flori sau
frunze folosite ca substituenţi pentru ceai, arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez preparat învelit în alge marine,
ghimbir pudră, glucoză pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), halva, batoane de cereale
bogate în proteine, miere, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, ceai cu gheaţă, infuzii,
nu cele medicinale, ketchup (sos), ferment,
seminţe de in pentru uz culinar (asezonare),
marţipan, maioneză, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit (condiment), melasă alimentară, musli,
făină de muştar, muştar, îndulcitori naturali,
nucşoară, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, piper, boia
(asezonare), pesto, propolis* / clei de albine,
relish (condiment), orez, pastă de orez pentru
uz culinar, lăptişor de matcă, şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri (condimente), apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, seminţe de susan (produse de
asezoanre), tamarind (condiment), ceai din alge
kelp, apă de flori de portocal pentru scopuri
culinare, nuga, harissa (condiment), pastă de
ghimbir (mirodenii), seminţe de anason stelat,
tacos, băuturi pe bază de ceai, sos de roşii,
turmeric, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
oţet, drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, migdale (fructe), plante de
aloe vera, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, scoarţe brute, fructe de

pădure, proaspete, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, rădăcini de cicoare,
cicoare, proaspătă, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos neprocesate,
bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
alune de pădure, proaspete, hamei, boabe de
ienupăr, nuci de cola, seminţe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roşcove, în formă
brută, porumb, neprocesat, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, cannabis, neprocesat, ovăz,
plante neprocesate, plante, uscate, pentru
decorare, polen (materie primă), quinoa,
neprocesată, rubarbă, proaspătă, secară,
răsaduri, seminţe pentru plantare / seminţe
de plante susan comestibil, neprocesat, trufe,
proaspete.
35. Consultanţă profesională în afaceri,
publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de masini si echipamente
horeca (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, postarea de afişe
publicitare, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea de material publicitar, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, publicitate prin poştă,
producţia de clipuri publicitare, licitare, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor din domeniul gastronomic,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
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texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele culinare.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate in legatura cu
gastronomia, transfer de know-how (instruire),
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, instruire practică (demonstraţii),
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele publicitare, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
instruirea în sado (instruirea în ceremonia
ceaiului), educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. servicii de restaurante,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de bar,
servicii de pensiune, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2022 06353
(151) 13/09/2022
(732) LADY DIANA'S GARDEN SRL,

STR. RÂMNICU VÂLCEA, NR.
26, BL. 15B, SC. 1, ET. 2, AP.
11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MOON FLOWERS
FLOWER SHOP

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 01.01.01; 01.07.06; 26.11.12;
05.05.20

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

clase:
31. Aranjamente din flori naturale, aranjamente
florale uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente florale uscate pentru butoniere,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, flori, buchete din flori naturale,
buchete din flori uscate, ghirlande din flori
naturale, coronițe din flori uscate, flori uscate
pentru decorare, plante și flori naturale, flori
conservate pentru decorare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, servicii de vanzare cu amanuntul
referitoare la aranjamente din flori, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
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administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
administrarea magazinelor.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, servicii oferite de centre
de divertisment, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
servicii de design interior și exterior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, consultanță profesională
privind amenajarea de interior, servicii de
amenajare locuri de joaca pentru copii (design).
44. Închiriere de aranjamente florale,
contractare de închiriere de aranjamente florale,
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, aranjamentul florilor,
închiriere de flori, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, servicii oferite de florării,
amenajare peisajistică, servicii de amenajare a
grădinilor.

───────

(210) M 2022 06354
(151) 13/09/2022
(732) DOUX DAGAZ S.R.L., STR. PIATA

MATEI CORVIN, NR. 2, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 543003,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

DESSERT STUDIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.08; 05.07.16; 08.01.16

(591) Culori revendicate:crem (HEX
#F1E0B7), negru

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

30. Deserturi preparate (produse de cofetărie).
───────

(210) M 2022 06355
(151) 13/09/2022
(732) ROMSTYL IMPEX SRL, CALEA

BUCUREŞTI, NR. 168, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, 51, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

ROMSTYL
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(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
39. Transport, organizarea transportului, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
de valori, transport de bunuri, transport securizat
de bunuri, organizarea transportului de mărfuri,
expediere de marfă, organizarea transportului de
marfă, organizarea livrării de marfă, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
transport de marfă, servicii de transport de
marfă, servicii ale liniilor aeriene privind
transportul de marfă, transport rutier de marfuri.

───────

(210) M 2022 06356
(151) 13/09/2022
(732) SC EPOPEEA EVENTS SRL,

ALEEA VALEA ADANCA, NR. 21 A,
CAM. 1, BL. S2, ET. 1, AP. 8, JUD.
IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Epopeea events

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 27.05.19; 26.01.01;
26.11.03; 20.07.02

(591) Culori revendicate:gri (HEX #414042),
auriu (HEX #EBC17D, #EABE81), crem
(HEX #EDD089), bej (HEX #F4E8D9),
maro (HEX #C08329), negru, alb

(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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a

persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 06357
(151) 13/09/2022
(732) BISON CREATIVITY S.R.L., SAT

DĂRMĂNEŞTI, NR. 612, JUD.
SUCEAVA, COM. DĂRMĂNEȘTI,
727155, SUCEAVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BE ZONE STREET FOOD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 03.04.04; 26.01.03; 26.11.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#e8c700), negru (HEX #000000)

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

29. Carne, produse din carne, preparate din
carne, produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
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43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
alimentație publică, servicii de catering, servicii
oferite de fast food.

───────

(210) M 2022 06358
(151) 13/09/2022
(732) VIELE FURNITURE SRL, CALEA

VITAN, NR. 271, BUCUREŞTI,
112233, ROMANIA

(540)

VIELE kitchen & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19

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

11. Căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie /
instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare pentru
pat, aparate pentru răcirea băuturilor, bideuri,
aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de pâine,
maşini de făcut pâine, maşini de copt pâine,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, prăjitoare de cafea, filtre
de cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit, plite
electrice, instalaţii de răcire pentru apă, friteuze,
electrice, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, umidificatoare, distribuitoare electrice
de băuturi, aparate de dezinfectare, hote de
extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare / fitinguri formate pentru cuptoare,
aparate de gătit la aburi, electrice, congelatoare,
aparate pentru prăjirea fructelor, grătare de
cuptor, uscătoare de păr, aparate de uscare

a mâinilor pentru băi, încălzitoare pentru băi,
încălzitoare, electrice, pentru biberoane, aparate
de încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii
de încălzire (apă) / instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, plite de
încălzire, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare cu
aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri pentru
baie cu aer cald, aparate pentru hidromasaj,
reșouri, maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, ceainice, electrice,
mobilier pentru cuptoarele de ardere (suporturi),
cuptoare de ardere, maşini de gătit (cuptoare),
globuri cu lampă / globuri pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi, lămpi electrice, cuptoare cu
microunde (aparate de gătit), aparate şi instalaţii
de refrigerare, frigidere, prăjitoare, ţepuşe pentru
prăjire , frigări pentru prăjire, aparate de prăjire /
plite pentru fript (aparate de gătit) / grătare
(aparate de gătit), rotisoare, aparate şi instalaţii
sanitare, instalaţii pentru sauna, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile de
iluminat electrice, maşini de gătit sous-vide,
electrice, băi spa, vase de toaletă, scaune de
toaletă, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, hote de aerisire, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, aparate
de filtrare a apei aparate de filtrare a apei,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, chiuvete de bucătărie cu blat
încorporat, mașini de cafea cu purificator de
apă încorporat, vase electrice pentru prepararea
înghețatei, vase de gătit electrice.
20. Fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, reutilizabile, coşuri, nemetalice,
coşuri pentru copii / leagăne, bare de sprijin
pentru căzi, nemetalice, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi, schelete
de paturi din lemn, bănci (mobilă), bănci de
lucru, şuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, cufere de depozitare, nemetalice /
lăzi, nemetalice, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
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cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice /
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobile , tâmplărie
artistică , şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, cuiere, portmantouri, pătuţuri pentru
copii, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil ,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
şine pentru perdele, galerii pentru perdele,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtain tie-backs , perne (de sprijinit, de divan),
birouri, cărucioare de servit cina (mobilă),
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice , opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, mese de toaletă, dulapuri pentru
dosare, suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi ,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare) ,
scaune înalte pentru bebeluşi, jaluzele interioare
(mobilă) / obloane interioare (mobilă), rafturi de
bibliotecă , saltele , plăci de oglindă, oglinzi
(lupe), mobilă de birou, rame pentru tablouri,
colţare pentru ramele de tablouri / suporturi
de susţinere pentru tablouri (rame), perne
(de dormit), rafturi (mobilă), nituri, nemetalice,
închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rafturi
pentru depozitare, vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi , sticlă argintată (oglinzi), canapele,
birouri de lucrat în picioare, taburete, mese,
mese din metal, cărucioare de servit ceaiul,
cărucioare (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), mese de scris / rafturi pentru maşinile
de scris , suporturi pentru umbrele, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), fitinguri
pentru ferestre, nemetalice, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, elemente
pentru fixarea ferestrelor, nemetalice, jaluzele
interioare din lemn ţesut/ rolete interioare din
lemn ţesut, mese de scris, scăunele pentru băi,
dulapuri de bucătărie pentru veselă.

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, furnizarea

de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, facturare, desfășurarea
de evenimente comerciale, organizare de târguri
și expoziții cu scop comercial sau publicitar,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de comert cu amănuntul al produselor
de mobilier, servicii de comert cu amănuntul
al aparatelor electrocasnice, servicii de comert
cu amănuntul al produselor sanitare, servicii de
comert cu amănuntul online.

───────

(210) M 2022 06359
(151) 13/09/2022
(732) DANIELA NICOLETA GHICA, STR.

RACARI, NR. 10A, BL. 42, SC. 2,
AP. 72, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WIND DISCOVERY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 03.07.19

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3020),
albastru (RAL 5015)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06360
(151) 13/09/2022
(732) COLDRENT SRL, STR. BRESTEI,

NR. 5, CLĂDIREA SEO, CAM.
13, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

BLACK CRANE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
03.07.07; 26.11.03; 26.11.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 06362
(151) 13/09/2022
(732) LED BOX S.R.L., CALEA

TURNISORULUI, NR.128, BL.C,
AP.1, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
Master LED

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat
cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat pentru automobile, lampadare, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, accesorii
de iluminat, aparate de iluminat, elemente de
iluminat, corpuri de iluminat fluorescente pentru
iluminat arhitectural, instalații de iluminat pentru
exterior, lămpi decorative, seturi de iluminare
decorative, aparate decorative electrice de
iluminat, ghirlande luminoase pentru decorațiuni
festive, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, becuri cu led, becuri
cu led pentru automobile, aparate de iluminat și
reflectoare, lustre, suporturi de abajururi.
35. Regruparea în avantajul terţilor a aparate
și instalații de iluminat, de incălzit, de răcit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare,
de refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
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proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat pentru automobile, lampadare, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, accesorii
de iluminat, aparate de iluminat, elemente
de iluminat, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural, instalații de iluminat pentru exterior,
lămpi decorative, seturi de iluminare decorative,
aparate decorative electrice de iluminat,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de
crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, becuri cu led,
becuri cu led pentru automobile, aparate de
iluminat și reflectoare, lustre, suporturi de
abajururi (exceptand transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la aparate
și instalații de iluminat, de incălzit, de răcit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare,
de refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat pentru automobile, lampadare, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, accesorii
de iluminat, aparate de iluminat, elemente
de iluminat, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural, instalații de iluminat pentru exterior,
lămpi decorative, seturi de iluminare decorative,
aparate decorative electrice de iluminat,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), lumini electrice pentru
decorațiuni festive, becuri cu led, becuri cu
led pentru automobile, aparate de iluminat și
reflectoare, lustre, suporturi de abajururi, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare aparate și instalații de iluminat, de

incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar, corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
automobile, lampadare, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, accesorii de iluminat,
aparate de iluminat, elemente de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
instalații de iluminat pentru exterior, lămpi
decorative, seturi de iluminare decorative,
aparate decorative electrice de iluminat,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), lumini electrice pentru
decorațiuni festive, becuri cu led, becuri cu
led pentru automobile, aparate de iluminat și
reflectoare, lustre, suporturi de abajururi, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
automobile, lampadare, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, accesorii de iluminat,
aparate de iluminat, elemente de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
instalații de iluminat pentru exterior, lămpi
decorative, seturi de iluminare decorative,
aparate decorative electrice de iluminat,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), lumini electrice pentru
decorațiuni festive, becuri cu led, becuri cu
led pentru automobile, aparate de iluminat
și reflectoare, lustre, suporturi de abajururi,
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furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la aparate și instalații de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar, corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
automobile, lampadare, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, accesorii de iluminat,
aparate de iluminat, elemente de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
instalații de iluminat pentru exterior, lămpi
decorative, seturi de iluminare decorative,
aparate decorative electrice de iluminat,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), lumini electrice pentru
decorațiuni festive, becuri cu led, becuri cu
led pentru automobile, aparate de iluminat și
reflectoare, lustre, suporturi de abajururi, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la aparate și instalații de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar, corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
automobile, lampadare, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, accesorii de iluminat,
aparate de iluminat, elemente de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural,
instalații de iluminat pentru exterior, lămpi
decorative, seturi de iluminare decorative,
aparate decorative electrice de iluminat,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,

decorațiuni pentru iluminarea pomului de
crăciun (instalații luminoase), lumini electrice
pentru decorațiuni festive, becuri cu led,
becuri cu led pentru automobile, aparate
de iluminat și reflectoare, lustre, suporturi
de abajururi, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale,
relaţii publice şi relatii cu clienţii, servicii
de comert, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agentii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 06364
(151) 13/09/2022
(732) CONTESSE SALON

PROFESIONAL, STR. MIHAI
EMINESCU 105-107, AP:2
MEZANIN, SECT. 2, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11
IUNIE, NR.51, SC. A, ET.1, AP.5,
COMPLEX VIVANDO, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

CONTESSE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.07; 19.11.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
portocaliu

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 06365
(151) 13/09/2022
(732) NAKIA NIV S.R.L., STRADA

NUCSOAREI, NR. 46, SAT
PAULESTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA PAULESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

NAKIA-NIV NIV
vrem sa fie sigur!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 26.01.18

(591) Culori revendicate:verde, gri

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

4. Combustibil si materiale pentru iluminat,
combustibil pentru șemineuri portabile
6. Cosuri de fum din inox, gratii din metal pentru
șemineuri, împrejmuiri metalice pentru șemineuri
(mantale și polițe), coșuri de fum metalice, coșuri
de fum din oțel, olane metalice pentru coșuri
de fum, terminale de coșuri de fum (metalice),
căptușeli metalice pentru coșuri de fum, țevi
metalice pentru coșuri de fum, blocuri de coșuri
de fum (metalice), căciuli de ventilație din metal
pentru coșuri de fum.
11. Hote pentru eliminarea fumului, seminee,
focare, aparate de ventilare, instalații de
ventilare, instalații de ventilare pentru bucătării,
schimbătoare de căldură pentru șeminee, sobe
de încălzire, sobe pentru gătit, hote de ventilație
pentru sobe, sobe cu lemne, grătare, grătare
pentru gătit, grătare pentru friptură, focare pe
gaz, placări pentru focare de șemineuri, focare
cu gaz pentru uz casnic, echipament pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente
pentru focare), dispozitive de alimentare a
focarelor la cuptoarele comerciale, dispozitive
de alimentare a focarelor la cuptoarele
industriale, șeminee electrice, huse adaptate
pentru șeminee portabile, șeminee artificiale
care imită șemineele cu cărbune (de uz
casnic) grilaje pentru șeminee cu combustibil
solidgrilaje metalice pentru șeminee (uz
casnic) grilaje frontale pentru șeminee (de
uz casnic), șeminee artificiale care imită
soba cu lemne (de uz casnic), componente
ceramice cu efect de combustibil sub formă
de piese și accesorii pentru șeminee, piese
pentru șemineuri, șemineuri, apărătoare pentru
șemineuri, ventilatoare pentru șemineuri, hote
aspirante pentru șemineuri, șemineuri din
metal turnat, canale de fum pentru șemineuri,
sisteme de extracție pentru șemineuri, grătare
pentru șemineuri (de uz casnic), inserții
pentru șemineuri sub formă de sobe, 35
- publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
cosuri de fum ceramice sau cosuri de fum din
inox, focare, seminee, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru cosuri de fum
ceramice sau cosuri de fum din inox, focare,
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seminee, servicii prestate de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru cosuri de fum
ceramice sau cosuri de fum din inox, focare,
seminee.
19. Coșuri de fum nemetalice, canale de fum,
nemetalice pentru coșuri, prelungiri nemetalice
pentru coșuri de fum, apărătoare pentru coșuri
de fum (nemetalice), olane pentru coșuri de
fum (nemetalice), cărămidă pentru șemineuri,
îmbrăcăminte pentru șemineuri (nemetalice),
carcase din lemn pentru șemineuri, împrejmuiri
din lemn pentru șemineuri (mantale și polițe),
împrejmuiri din ipsos pentru șemineuri (mantale
și polițe).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
cosuri de fum ceramice sau cosuri de fum din
inox, focare, seminee (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru cosuri de fum ceramice sau cosuri de fum
din inox, focare, seminee, servicii prestate de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru cosuri
de fum ceramice sau cosuri de fum din inox,
focare, seminee.
37. Reparații sau întreținere de cosuri de fum,
seminee, centrale termice, hote profesionale,
cuptoare pizza, coloane ventilatie, instalatii de
aport de aer proaspat si exclude aer viciat,
construcție de hornuri, construirea de coloane
de ventilare, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalare de grătare, instalare de încălzire
central, curățarea coșurilor de fum, demolare de
șemineuri, servicii de curatare si verificare pentru
cosuri de fum, seminee, centrale termice, hote
profesionale, cuptoare pizza, coloane ventilatie,
instalatii de aport de aer proaspat si exclude aer
viciat.

───────

(210) M 2022 06366
(151) 13/09/2022
(732) TERMO STAR CONSTRUCT SRL,

STR. TINERETULUI, NR. 52, JUD.
BACĂU, MARGINENI, BACĂU,
ROMANIA

(540)
TERMO STAR

PREMIUM HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Structuri și construcții metalice transportabile,
containere metalice (depozitare, transport),
construcţii, transportabile, din metal, cadre
metalice pentru construcţii, case prefabricate
(ansambluri) din metal, pergole metalice pentru
horticultură/schelet metalic, construcții metalice
deplasabile, structuri metalice pentru construcții,
construcții mobile metalice.
19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, cabane, nemetalice, case
prefabricate (ansambluri), nemetalice, case
prefabricate (ansambluri) din lemn, construcții
modulare nemetalice, unități modulare pentru
construcții nemetalice, constructii transportabile,
nemetalice, adaposturi modulare, nemetalice,
unități modulare de încadrare a spațiului,
nu din metal, unități modulare (nemetalice)
pentru construcția de clădiri prefabricate,
geamuri din sticlă pentru construcţii, cadre de
ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice, lemn,
semiprelucrat.
37. Servicii de construcţii, constructie de
case, consultanţă în construcţii, furnizarea de
informaţii privind construcţia, edificare construcții
prefabricate, reparații de construcții, construcții
de clădiri rezidențiale, furnizarea de informații în
materie de construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă.
42. Proiectarea construcţiilor, proiectare de
case, servicii de arhitectură.

───────
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(210) M 2022 06367
(151) 13/09/2022
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR, DRUMUL
PADUREA MOGOSOAIA, NR.
31-41, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ARIA VERDI

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2022 06368
(151) 13/09/2022
(732) IRINA KOCIUBINSCAIA,

SOSEAUA BUCUREȘTI NORD
NR.10B,BLOC.B2, SC.B, ET.6,
AP.516, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)
ZODIAC

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

10. Prezervative
───────

(210) M 2022 06369
(151) 13/09/2022
(732) ȘERBAN - EUGEN CHIONCEL,

STR. PICTOR CONSTATIN LECCA,
NR. 2, BL. 66E, SC. A, ET. 1, AP.
5, SECT. 5, BUCUREȘTI, 051941,
ROMANIA

(540)
Învață să înveți

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

38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online.
41. Furnizarea de instruire online, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare
de seminare online de formare, servicii de
documentare online în biblioteci, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
cărți și periodice electronice online, servicii de
învățământ la distanță oferite online, furnizarea
de jocuri de calculator online interactive,
furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, organizare
și coordonare de grupuri de discuții educative,
nu online, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentație, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, învățământ,
învățământ liceal, învățământ preșcolar, servicii
de învățământ liceal, servicii de învățământ
primar, învățământ în universități sau colegii,
servicii specifice instituțiilor de învățământ,
furnizare de instalații privind învățământul,
cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță), tabere de recreere, cursuri în cadrul
taberelor educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de tabere de vară
(divertisment), cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizare de
concursuri în scopuri educative, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de concursuri în materie de educație,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
organizare de jocuri, competiții și concursuri
cu întrebări, organizarea de concursuri în
domeniul educație sau divertisment, organizare
de concursuri cu întrebări și răspunsuri (quiz),
cursuri lingvistice, cursuri postuniversitare,
cursuri prin corespondență, cursuri de muzică,
cursuri de limbi, organizare de cursuri,
coordonare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, cursuri de nutriție (nemedicale),
cursuri de limbi străine, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, furnizare
de cursuri de pregătire, oferte de cursuri
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de instruire, coordonare de cursuri prin
corespondență, cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, organizare de cursuri
de limbi străine, coordonare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
evaluare a abilităților, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, realizare și coordonare
de cursuri de formare, cursuri de sprijin pentru
învățarea limbilor străine, servicii educative de
tipul cursurilor prin corespondență, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
servicii educaționale pentru furnizarea de cursuri
de instruire, organizare de cursuri prin metode de
învățare programată.

───────

(210) M 2022 06370
(151) 13/09/2022
(732) ȘERBAN - EUGEN CHIONCEL,

STR. PICTOR CONSTATIN LECCA,
NR. 2, BL. 66E, SC. A, ET. 1, AP.
5, SECT. 5, BUCUREȘTI, 051941,
ROMANIA

(540)
Romândria - Învață să înveți

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

38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online.
41. Furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, publicare online de
ziare electronice, servicii academice online
în biblioteci, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, servicii de documentare
online în biblioteci, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
cărți și periodice electronice online, servicii de
învățământ la distanță oferite online, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare online de
benzi desenate și romane grafice care nu

pot fi descărcate, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot
fi descărcate, învățământ, învățământ liceal,
învățământ preșcolar, servicii de învățământ
liceal, servicii de învățământ superior, servicii de
învățământ primar, servicii specifice instituțiilor
de învățământ, învățământ în universități sau
colegii, cursuri prin corespondență (învățământ
la distanță), coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel de învățământ secundar,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ primar, furnizarea de
servicii specifice instituțiilor de învățământ,
servicii de învățământ referitoare la limbi
străine, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, servicii educaționale furnizate de
instituții de învățământ superior, organizare de
cursuri de pregătire în institute de învățământ,
coordonare de cursuri de învățământ la
distanță, la nivel universitar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel
postuniversitar, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de colegiu, cursuri
lingvistice, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, cursuri de
limbi, organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de limbi străine, cursuri de dezvoltare personală,
cursuri de formare avansată, cursuri școlare
pentru pregătirea examenelor, cursuri în cadrul
taberelor educative, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
oferte de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
instruire, organizare și coordonare de cursuri,
organizare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri de limbi străine, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare profesională, cursuri de instruire în
tabere educative, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, punere la dispoziție de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
realizare și coordonare de cursuri de formare,
cursuri de sprijin pentru învățarea limbilor
străine, servicii educative de tipul cursurilor prin
corespondență, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, furnizarea
de cursuri de instruire asistate de calculator,
organizare de cursuri prin metode de învățare
programată, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul informaticii, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, pregătire de
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cursuri și examene în scop educațional, furnizare
de cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii educative sub formă de
cursuri la nivel academic, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
limbilor străine, organizare de cursuri prin
metode de învățare la distanță, cursuri de
reactualizare a cunoștințelor pentru examenele
de stat, furnizare de cursuri de instruire la nivel
de colegiu, furnizare de cursuri de instruire la
nivel de liceu, cursuri de sprijin pentru persoane
cu dificultăți de exprimare orală, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, servicii de certificare în educație,
și anume furnizare de cursuri și examinare,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri
în vederea pregătirii în profesia aleasă, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de tabere de vară
(divertisment), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizarea de concursuri educative,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de concursuri (divertisment), administrare
(organizare) de concursuri, realizarea de
concursuri pe internet, organizare de concursuri
pe internet, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de concursuri
în scopuri educative, servicii de divertisment
legate de concursuri, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, divertisment
de tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, organizare de
concursuri în materie de educație, organizarea
de concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment sub formă de concursuri,
organizare de jocuri, competiții și concursuri
cu întrebări, organizarea de concursuri în
domeniul educație sau divertisment, organizare
de concursuri cu întrebări și răspunsuri (quiz),
servicii pentru organizarea de concursuri de tipul
cine știe răspunde.

───────


