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Cereri Mărci publicate în 23/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03399 16/05/2022 DIAMOND DIGITAL DENT SRL Diamond Digital Dent X-Ray

Diagnostic

2 M 2022 03408 16/05/2022 EMANUEL IACOBESCU E-CAMPO

3 M 2022 03409 16/05/2022 CLAUDIU NECŞULESCU SIAJ

4 M 2022 03410 16/05/2022 PRUTUL S.A. Oameni & farfurii

5 M 2022 03411 16/05/2022 MIRNEA LUIZA SRL BLINK

6 M 2022 03412 16/05/2022 SERAN ALINA-FLORENTINA FABRICA DE BRANDURI

7 M 2022 03413 16/05/2022 ZINO AGHA Produse; Lactate; Branzerturi
dupa retete de mult uitate

8 M 2022 03414 16/05/2022 PEAK 10H VOGUE SRL Be honest. 10H

9 M 2022 03415 16/05/2022 HARALAMBIE PENESCU MAGIC CHOPPER

10 M 2022 03417 16/05/2022 FLORIN IONITA NORISK.ro PREMIUM
EXCLUSIVE REAL ESTATE

11 M 2022 03418 16/05/2022 BETA RESTO SRL VEGA BEGA

12 M 2022 03419 16/05/2022 KUNST PRODUCTION SRL kunst atelier

13 M 2022 03421 16/05/2022 FLORIN ZAVRAGIU
ROMAGROTEHNICA

AGRIMAC

14 M 2022 03422 16/05/2022 KT & G CORPORATION CARNIVAL SUPERKINGS

15 M 2022 03423 16/05/2022 IONUT OPTASANU Antracit Residence Dezvoltam
cu responsabilitate si bun gust
viitoarea ta locuinta

16 M 2022 03424 16/05/2022 BIANCA DUDAU POESIA

17 M 2022 03425 16/05/2022 KT & G CORPORATION ESSE CLASSIC

18 M 2022 03426 16/05/2022 ELEGANCE GROUP SRL UNTAR

19 M 2022 03427 16/05/2022 KT & G CORPORATION ESSE GOLDEN LEAF

20 M 2022 03428 16/05/2022 BOTOND SZAKACS eco tiny house

21 M 2022 03429 16/05/2022 COMPLEX HOTELIER UNIREA
S.A.

UNIREA TOWERS

22 M 2022 03430 16/05/2022 JIDVEI INSTITUTUL PENTRU
AGRICULTURA ŞI ECONOMIA
CIRCULARE

23 M 2022 03432 16/05/2022 SC MLS INVEST TRADING SRL CHOPSTIX READY TO BOX

24 M 2022 03433 16/05/2022 APIDELA DISTRIBUTION SRL miere de hamangia
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(210) M 2022 03399
(151) 16/05/2022
(732) DIAMOND DIGITAL DENT SRL,

ALEEA GRANATULUI NR. 2, ET.
1, AP.16, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Diamond Digital Dent
X-Ray Diagnostic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.10; 17.02.01;
29.01.13

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

clase:
44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii de
radiologie., servicii medicale stomatologice,
servicii de tehnică dentară.

───────

(210) M 2022 03408
(151) 16/05/2022
(732) EMANUEL IACOBESCU, STR.

MARIUS EMANOIL BUTEICA NR.
2, BL. 68, SC. 1, AP.1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
E-CAMPO

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
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online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 03409
(151) 16/05/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
SIAJ

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de comerț și regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse din
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────
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(210) M 2022 03410
(151) 16/05/2022
(732) PRUTUL S.A., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 12, JUD. GALAȚI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Oameni & farfurii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.07.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
negru

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03411
(151) 16/05/2022
(732) MIRNEA LUIZA SRL, STR.

CREAȚIEI NR. 19, JUD.ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

BLINK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2022 03412
(151) 16/05/2022
(732) SERAN ALINA-FLORENTINA,

B-DUL I.I.C. BRĂTIANU NR. 6-8,
ET. 1, AP. 4, JUD. ARAD, ARAD ,
ARAD, ROMANIA

(540)
FABRICA DE BRANDURI

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

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

───────

(210) M 2022 03413
(151) 16/05/2022
(732) ZINO AGHA, STR. DRUMUL

VALEA DANULUI NR. 35-37,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061982,
ROMANIA

(540)
Produse; Lactate; Branzerturi

dupa retete de mult uitate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate, smântână (produse
lactate), produse lactate și înlocuitori, brânzeturi,
brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
maturate moi, mix de brânzeturi, brânzeturi albe
moi, scurse.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse lactate.
40. Afumarea brânzeturilor, servicii de
prelucrare de brânzeturi și anume afinare,
maturare și învechire.

───────

(210) M 2022 03414
(151) 16/05/2022
(732) PEAK 10H VOGUE SRL, STR.

ZAGREB, NR. 9, AP. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Be honest. 10H

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 26.11.01;
29.01.12; 27.07.01; 27.07.11; 02.03.16;
23.01.01; 17.03.02

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#c69b4d), negru

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

25. Articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole purtate
în jurul gâtului, articole vestimentare pentru
bărbați, ascoturi (cravate), halate de baie,
slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
bermude, bikini, blazere, blugi, bluze, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, boa (eșarfe din pene),
body-uri purtate de dansatori, bolerouri, brâie
(îmbrăcăminte), bretele pentru imbracaminte,
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broboade (articole de îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), caftane, camasi cu maneca
lunga, cămăși, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din fibre de
ramie, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cape, cape și pelerine, capoate, cardigane,
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
centuri de piele, centuri din materiale textile,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
ciorapi, colanți, costume, corsete pentru talie,
costume de baie, costume bărbătești și taioare,
costume de baie (galanterie), costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru bărbați
și femei, costume de baie pentru copii, costume
de baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă, cravate,
curele (accesorii vestimentare), egări, eșarfe,
flanele, fuste, geci, ghete din piele întoarsă,
haine de casă, haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine tip
parka, haine pentru copii, helănci, îmbrăcăminte
din denim, hanorace, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, izmene, jachete, jachete
cămașă, jachete (îmbrăcăminte), jambiere,
lenjerie intimă și de noapte, jeanși denim, jersee,
maiouri, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
mănuși, mantouri, mantale, paltoane, pantaloni,
papioane, pardesiuri, pelerine, rochii de gală
pentru femei, rochii de bal, rochii de plajă,
rochii de tenis, rochii din imitație de piele,
rochii din piei, rochii din piele, rochii drepte,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, rochii pentru sugari și copii mici,
rochii și cămăși de damă pentru plajă, salopete,
șaluri, șaluri și eșarfe, sarafane, sarafane
(rochii), slipuri de baie, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, ținută stil casual, ținute de seară,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși fără
mâneci), topuri croșetate, topuri cu spatele gol,
topuri din fleece, topuri pentru jogging, trenciuri,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni
de), treninguri de nailon și bumbac, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, tricouri cu mânecă

scurtă, tricouri de fotbal, tricouri de tenis,
tricouri din pichet, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
tunici, veste, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, botoșei, cizme,
espadrile, clăpari (de schi), galoși, genți adaptate
special pentru clăpari, ghete, ghetuțe pentru
bebeluși, pantofi de gimnastică, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de stradă, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte,
nu pentru sport, mocasini, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru timpul liber, pantofi comozi pentru
activități în timpul liber, pantofi cu platformă,
pantofi cu role, pantofi cu talpă joasă, pantofi cu
toc înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de alergat cu crampoane, pantofi
cu șireturi automate, pantofi de ocazie, pantofi
de golf, pantofi de fotbal, pantofi de bowling,
pantofi de pânză, pantofi de sport, pantofi
de stradă, pantofi din piele, pantofi de volei
cu piciorul, pantofi fără șireturi, pantofi pentru
baschet, pantofi pentru baseball, pantofi pentru
bebeluși, pantofi pentru ciclism, pantofi pentru
condus, pantofi pentru dans, pantofi pentru
handbal, pantofi pentru hochei, pantofi pentru
infirmieri, pantofi pentru rugbi, pantofi pentru
step, pantofi pentru yoga, papuci confecționați
din piele, papuci de casă, papuci de casă
din plastic, papuci de unică folosință, papuci
din piele, papuci din spumă pentru pedichiură,
papuci fără călcâi, pâslari (cizme din fetru),
saboți, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale de damă, sandale tip sabot,
sneakers, pantofi de sport, încălțăminte de sport,
teniși, șlapi, șosete joase pentru încălțăminte.

───────

(210) M 2022 03415
(151) 16/05/2022
(732) HARALAMBIE PENESCU, BD.

IULIU MANIU, NR. 55, BL. 17, SC.
E, ET. 7, AP. 199, , BUCUREŞTI,
061079, ROMANIA

(540)
MAGIC CHOPPER

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

7. Concasoare pentru deșeuri.
───────
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(210) M 2022 03417
(151) 16/05/2022
(732) FLORIN IONITA, STR. SOS.

VERGULUI, NR. 13, BLOC H2,
SCARA 1, ETAJ 6, AP. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022441, ROMANIA

(540)

NORISK.ro PREMIUM
EXCLUSIVE REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, consultanță imobiliară,
brokeraj imobiliar, brokeraj de proprietăți
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe

permanente, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind gestiunea terenurilor, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri de
locuințe (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
agenție de închirieri de locuințe (apartamente),
agenție imobiliară, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), agenții
de închiriere locuințe pentru persoane din
grupurile vulnerabile, agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțare de proiecte
de renovare de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de cazare permanentă,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți,
gestionare de proprietăți imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestionarea
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proprietăților (imobiliare), gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea imobilelor, gestiunea
proprietăților comerciale, gestiunea terenurilor,
imobiliare (managementul proprietăților -),
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, organizare de închirieri de
apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii ale agentului
imobiliar, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de reprezentare financiară în
vederea deținerii de proprietăți în numele terților,
servicii de tip escrow (garanţie) pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03418
(151) 16/05/2022
(732) BETA RESTO SRL, STR.ION

RUSU ŞIRIANU, NR. 84, CAMERA
3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

VEGA BEGA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
08.01.07; 26.04.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────
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(210) M 2022 03419
(151) 16/05/2022
(732) KUNST PRODUCTION SRL, STR.

INTRAREA ARMAŞULUI, NR.13,
ET.2, AP.5, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

kunst atelier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 26.15.09

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, amenajarea spațiilor comerciale,
construcții de decoruri scenografice, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de panouri, decorare de clădiri, montaj
de decoruri, servicii de pictură decorativă,
servicii de amenajări peisagistice cu materiale
inerte, tencuirea decorativă a pereților, tencuire
decorativă a plafoanelor sau pereților, vopsire și
decorare de clădiri.

───────

(210) M 2022 03421
(151) 16/05/2022
(732) FLORIN ZAVRAGIU, STR.

SOROCA, NR.9, SC.B, APT.8,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300666, TIMIȘ, ROMANIA
ROMAGROTEHNICA, CALEA
LUGOJULUI 107, ET. 1, JUDEȚ
TIMIȘ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
AGRIMAC

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit.
12. Vehicule și mijloace de transport.

───────

(210) M 2022 03422
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-
GU, DAEJEON, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR.35,, ET. 1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 011882,
ROMANIA

(540)
CARNIVAL SUPERKINGS

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

34. Tutun, țigări, trabucuri, fitile, hârtie pentru
trabucuri, pipe, filtre pentru țigări, cutii pentru
țigări (nu din metale prețioase) pungi pentru
tutun, brichete (nu din metale prețioase),
chibrituri, curățitoare de pipe, scrumiere (nu
din metale prețioase) pentru fumători, scule
(instrumente) pentru tăiat trabucuri.

───────
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(210) M 2022 03423
(151) 16/05/2022
(732) IONUT OPTASANU, STR.

POSTAVARUL, NR. 3, AP.
58, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Antracit Residence Dezvoltam
cu responsabilitate si bun
gust viitoarea ta locuinta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

36. Agenţii imobiliare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.

───────

(210) M 2022 03424
(151) 16/05/2022
(732) BIANCA DUDAU, STR. ARON

COTBUS, NR.53, SC.B, ET.4,
AP.B18, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
POESIA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 03425
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, 1,
ROMANIA

(540)
ESSE CLASSIC

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

34. Tutun, țigări, trabucuri, fitile, hârtie pentru
trabucuri, pipe, filtre pentru țigări, cutii pentru
țigări (nu din metale prețioase) pungi pentru
tutun, brichete (nu din metale prețioase),
chibrituri, curățitoare de pipe, scrumiere (nu
din metale prețioase) pentru fumători, scule
(instrumente) pentru tăiat trabucuri.

───────

(210) M 2022 03426
(151) 16/05/2022
(732) ELEGANCE GROUP SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU, NR. 3,
JUDEȚ ARAD, GHIROC, ARAD,
ROMANIA

(540)
UNTAR

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

29. Grăsimi comestibile, amestecuri cu conținut
de grăsime pentru tartine, amestecuri pe bază de
unt.

───────
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(210) M 2022 03427
(151) 16/05/2022
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET. 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)
ESSE GOLDEN LEAF

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

34. Tutun, țigări, trabucuri, fitile, hârtie pentru
trabucuri, pipe, filtre pentru țigări, cutii pentru
țigări (nu din metale prețioase) pungi pentru
tutun, brichete (nu din metale prețioase),
chibrituri, curățitoare de pipe, scrumiere
(nu din metale prețioase) pentru fumători,
scule(instrumente) pentru tăiat trabucuri.

───────

(210) M 2022 03428
(151) 16/05/2022
(732) BOTOND SZAKACS, STR.

REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE
NR. 15, AP. 11, JUD HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

eco tiny house

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.15; 26.04.05

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03429
(151) 16/05/2022
(732) COMPLEX HOTELIER UNIREA

S.A., PIAȚA UNIRII, NR. 5, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

UNIREA TOWERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#083D37), maro (HEX #BC9E6D)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
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administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină

pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
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menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare
a consumatorilor, marketing imobiliar, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu

portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, transfer electronic de fonduri prin
intermediul tehnologiei blockchain, emiterea de
cecuri-cadou.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
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utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, excavarea ruinelor, în alte
scopuri decât pentru cercetare, întreținerea
lifturilor prin sisteme de monitorizare la distanță,
montarea de gazon artificial, servicii de
hardscaping (amenajări peisagistice cu material
nevegetal), servicii de asamblare referitoare
a montarea mobilierului, servicii de tâmplărie
(reparații lemnărie).

───────

(210) M 2022 03430
(151) 16/05/2022
(732) JIDVEI, STR. GĂRII NR. 45,

JIDVEI, ALBA, ROMANIA
(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.

ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
BUCUREŞTI/ SECTOR 1, 011653,
ROMANIA

(540)

INSTITUTUL PENTRU
AGRICULTURA ŞI

ECONOMIA CIRCULARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.11; 26.01.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă/asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(rfp), producţia de clipuri publicitare, licitare,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, auditul afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, consultanţă profesională
în afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
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privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
marketing, servicii de lobby comercial,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comparare
a preţurilor, căutarea de sponsorizări, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverșilor specialiști cu clienții,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, producerea
de energie, conservarea alimentelor şi a
băuturilor, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, reciclarea deşeurilor şi a gunoiului,
sortarea deşeurilor şi a materialelor reciclabile
(transformare), furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), tratarea deşeurilor
(transformare), tratarea apei, pasteurizarea
alimentelor şi băuturilor, producţia de vin pentru
alţii, consultanţă în domeniul vinificaţiei, servicii
de distilare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocvilor, conferinţelor, congreselor
şi seminariilor, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, cursuri prin corespondenţă,
transfer de know-how (instruire), transfer de
cunoştinţe de afaceri şi know-how (training),
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii
de certificare educaţională, şi anume oferirea
de cursuri de formare şi examinare în domeniul
educaţional, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice în domeniul
economiei şi agriculturii, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedecărcabile,
instruire practică (demonstraţii), publicarea
cărţior, broşurilor şi revistelor, publicarea
de texte, altele decât textele publicitare,

organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
evenimente, instruire practică demonstraţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire), recalificare vocaţională.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, audit energetic, inginerie, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, proiectare
de prototipuri, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică în domeniul
economiei şi agriculturii circulare.

───────
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(210) M 2022 03432
(151) 16/05/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STRADA GEORGE CĂLINESCU,
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CHOPSTIX READY TO BOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.09; 29.01.12

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

clase:
16. Meniuri, broşuri, afişe, materiale de
ambalare din carton şi material plastic, suporturi
pentru pahare din hârtie sau carton, pungi
din hârtie, carton sau plastic, pixuri şi
stilouri, creioane, jurnale şi agende, suporturi
publicitare tipărite, manual de operaţiuni,
manuale didactice, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat
35. Servicii de asistenţă directă a operării
sau administrării unei afaceri, publicitate,
marketing, promovare şi distribuire de
material publicitar, consiliere în afaceri privind
francizarea, gestionare de programe de

loializare, de stimulare sau promoţionale pentru
clienţi, furnizare de informaţii, consiliere şi
consultanţă cu privire la toate serviciile anterior
menţionate, servicii de informare, cercetare,
investigații, consultanţă și consiliere în afaceri,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, regruparea, pentru alte persoane, de
diverse alimente și produse alimentare, tăiței,
orez, cereale și preparate din cereale și/sau
din orez și/sau făină (exceptând transportul
lor), permițând clienților să vadă și să cumpere
comod aceste produse din puncte de vânzare
cu ridicata și/sau cu amănuntul, restaurant sau
bar, prin corespondență, din catalog sau de pe
un site web, regruparea, pentru alte persoane,
de băuturi alcoolice şi nealcoolice, băuturi calde
şi reci, bere, băuturi spirtoase, lapte, ape
minerale şi aerate şi ape efervescente şi alte
băuturi nealcoolice, sucuri de fructe, siropuri,
băuturi izotonice, cafea, esenţe de cafea, ceai,
cacao (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere comod aceste
produse din puncte de vânzare cu ridicata și/
sau cu amănuntul, restaurant sau bar, prin
corespondenţă, din catalog sau de pe un site
web.
39. Livrare de alimente si bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
și soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────
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(210) M 2022 03433
(151) 16/05/2022
(732) APIDELA DISTRIBUTION SRL,

STR. REVOLUTIEI NR. 34, LOT 2,
JUD. CONSTANTA, COGEALAC,
907070, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

miere de hamangia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25; 01.15.15

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole respectiv miere.

───────


