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Cereri Mărci publicate în 21/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06413 14/09/2021 ELIDOR SRL URSOMAX

CORPORATE SRL
Mandala

5 M 2021 06649 14/09/2021 FABULOFT S.R.L. HAMBAR REDESIGN LIVING

6 M 2021 06651 14/09/2021 PANESTRA GROUP SRL AUGURI

7 M 2021 06652 14/09/2021 E-LINE SOURCES SRL E-Fill

8 M 2021 06653 14/09/2021 E-LINE SOURCES SRL E-Sources

9 M 2021 06654 14/09/2021 REPUBLICA BIO SRL Limodada

10 M 2021 06655 14/09/2021 FLORIN GIORGIAN
CRISTACHE

FGC

11 M 2021 06656 14/09/2021 PANESTA GROUP SRL COMISARUL

12 M 2021 06657 14/09/2021 PANESTA GROUP SRL CRONICARUL

13 M 2021 06658 14/09/2021 TENSA ART DESIGN SRL Lensa

14 M 2021 06659 14/09/2021 TENSA ART DESIGN SRL

15 M 2021 06660 14/09/2021 TENSA ART DESIGN SRL Lensa

16 M 2021 06661 14/09/2021 HIMAS SRL Poarta Apusenilor

17 M 2021 06662 14/09/2021 DANCO TRADE FACILITY SRL Pandy Toys - Aducem Bucurii
Prin Jucarii!

18 M 2021 06663 14/09/2021 BRAND CTK S.R.L. DELHOME

19 M 2021 06664 14/09/2021 FUNDATIA CALEA VICTORIEI
2007

Concertul Extraordinar de Anul
Nou

20 M 2021 06665 14/09/2021 IOAN TEREC DOMENIUL TEREC

21 M 2021 06666 14/09/2021 CLAUDIU POPA BALENA ALBASTRĂ

22 M 2021 06667 14/09/2021 ALICE MIHAELA MITU CARAVANA Siguranţă Auto
Copii

23 M 2021 06668 14/09/2021 FRK CONCEPT SERVICES SRL FRK SERVICE

24 M 2021 06669 14/09/2021 ANTAL NORBERT ZOLTAN PFA romde

25 M 2021 06670 14/09/2021 S.R.C.C. RENTCOM Esplanada centrul comercial

26 M 2021 06671 14/09/2021 AUREL-MIHAI VLAD TOTUL PENTRU EVENIMENTE
DE VIS DJ AUREL

2 M 2021 06546 09/09/2021     CELSIUS SRL Klauss Tech

3 M 2021 06647 14/09/2021 TRANSEVREN SRL TURQUOISE HOTEL

4 M 2021 06648 14/09/2021 MANDALA EVENTS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 06672 14/09/2021 SC ȘEZI BRAND SRL ȘEZI

28 M 2021 06673 14/09/2021 CONDIMENTARIUM INDIVAN

29 M 2021 06674 14/09/2021 DDD SERVICII MEDICALE SRL UZINA DE ZÂMBETE
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(210) M 2021 06413
(151) 14/09/2021
(732) ELIDOR SRL, ŞOS. GIURGIULUI

NR. 109-111, BLOC N, SCARA
1, ETAJ 2, AP. 11, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URSOMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu, mov
deschis, mov închis, verde, albastru,
roz

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

5. Supliment alimentar (antiaterogen) pentru
detoxifierea organismului.

───────

BL. G6 (P2), SC. 3A, ET. 2, AP. 8,
JUDEŢUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
Klauss Tech

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehicule terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual.
8. Unelte și scule acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, aparate de ras.
10. Aparate de masaj, aparate, dispozitive și
articole pentru sugari.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, cărucioare nou-născuți.
14. Bijuterii, pietre prețioase, ceasuri și
instrumente de măsurare a timpului.

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnasament și articole de selarie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare,
sticlărie, porțelan și lut.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și relate,
copertine din materiale textile sau simetrice, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de căptușire, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport
necuprinse în alte clase, decorațiuni pentru
pomul de Crăciun.
35. Servicii de agenții de import-export,
regruparea în avantajul terților a produselor
menționate în clasele 8,10, 7, 12, 14, 15, 18, 20,
21, 22, 28, permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod (exceptând transportul
lor).

───────

(210) M 2021 06647
(151) 14/09/2021
(732) TRANSEVREN SRL, STR.

CARAIMAN, NR 4, (SECTOR
MECANIC CONSTANTA),
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
TURQUOISE HOTEL

(210) M 2021 06546
(151) 09/09/2021
(732) CELSIUS SRL, STR. VICTORIEI
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare şi masă în hoteluri,
pensiuni sau alte unităţi care oferă cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii hoteliere, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, organizare de recepții pentru
nunți (spații), închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie.

───────

(210) M 2021 06648
(151) 14/09/2021
(732) MANDALA EVENTS CORPORATE

SRL, STRADA CARAIMAN,
NR. 4, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
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)

Mandala

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, furnizare

de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe
internet, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educaţiei, divertismentului şi
sportului, servicii educative, de divertisment şi
sportive, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, divertisment, consultanţă
referitoare la planificare de petreceri,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, organizare de divertisment
pentru nunţi, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, planificare
şi coordonare de petreceri (divertisment),
producţie audio, video şi multimedia şi
fotografie, planificarea de recepţii (divertisment),
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, punere
la dispoziţie de săli de divertisment, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
închiriere de echipamente şi instalaţii pentru
educaţie, divertisment, sport şi cultură, servicii
educative şi de instruire, servicii de spectacole
în direct, organizarea de spectacole de focuri
de artificii, organizare de rezervări de bilete la
spectacole şi alte evenimente de divertisment.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
şi băuturi, servicii de informare, de consiliere şi
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
cazare temporară, furnizarea de spaţii pentru
evenimente şi de spaţii pentru birouri provizorii
şi pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă,
închiriere de construcţii transportabile (spații),
închiriere de echipament de catering, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepţii,
organizare de recepţii pentru nunţi (mâncare
şi băutură), organizare de banchete (spații),
organizare de mese la hoteluri (spațiu, cazare),
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restauraţie pentru recepţiile firmelor
(furnizare de alimente şi băuturi), servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente şi băuturi,
furnizare de informaţii despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, servicii de
consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor, servicii de catering,
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servicii de cazare pentru evenimente, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 06649
(151) 14/09/2021
(732) FABULOFT S.R.L., STR.

AGRICULTORI NR. 8G, CAMERA
1, JUDETUL ILFOV, SAT
PASĂREA, COMUNA BRĂNEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HAMBAR REDESIGN LIVING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

clase:
35. Publicitate, consultanta pentru conducerea
afacerilor, asistenta in conducerea
afacerilor, îndrumări in organizarea
si conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale in numele terților,
consultanta privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, servicii
de amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, compilarea de informații în baze de
date computerizate, demonstrații cu produse,
servicii de relații media, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, postarea de afișe publicitare,

consultanță în domeniul managementului
personalului, servicii de achiziție pentru terți,
achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
țintă, răspândirea materialelor publicitare.
36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii financiare
privind afacerile, administrarea afacerilor
financiare, servicii de afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluări imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări privind
designul de clădiri, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
multifinanțare, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară).
37. Servicii de construcții, reparații clădiri,
deparazitarea instalațiilor electrice, instalații de
încălzire centrală, servicii de instalații electrice,
întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
izolarea instalațiilor, servicii de deparazitare
pentru instalații electrice, construcții de instalații
de stocare subterană, instalații pentru sisteme
de evacuarea căldurii, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și întreținere de
instalații termice solare, întreținere de instalații
de alimentare cu apă, construire de instalații
de alimentare cu apă, instalare și reparații
pentru instalații de încălzire, întreținere și
reparare de instalații în clădiri, reparare de
instalații de alimentare cu energie, reparare
de instalații de alimentare cu apă, construcție
de instalații care recuperează energia valurilor,
readaptare a instalațiilor de încălzire din
clădiri, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, reparare
și întreținere de instalații pentru energie eoliană,
curățarea instalațiilor de conducte de alimentare
cu apă, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor, readaptare a instalațiilor
de aer condiționat din clădiri, servicii de instalații
și reparații de panouri din sticlă, întreținere
și reparare de instalații de monitorizare a
încălzirii, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, reparare de
instalații și mașini pentru producția de energie,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
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instalațiilor de apă și canal, întreținere, service
și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalațiilor de încălzire, de ventilare și de aer
condiționat din clădiri, supervizarea construcțiilor
pe șantier, supravegherea construcției de
clădiri, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, izolarea clădirilor existente,
izolare termică a clădirilor, montarea izolației
termice la clădiri, etanșarea betonului, etanșarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, servicii de etanșare
a găurilor de ventilație pentru aer condiționat,
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
informații în domeniul reparațiilor, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, servicii
de demolare, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, supravegherea lucrărilor
de demolare a clădirilor, demolare de construcții
civile, rerostuirea zidăriei, tencuire, așezarea
cărămizilor (zidărie), acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii pentru acoperișuri,
amenajare de terenuri (construcții), servicii de
amenajări de bucătării, curățarea geamurilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
inginerie, proiectarea (designul) spațiului interior,
artă grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectarea construcțiilor, servicii de
design industrial, proiectare (design) de birouri,
design grafic și industrial, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare în
domeniul designului, consultanță în materie de
design, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design interior și exterior,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de arhitectură, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță profesională
în materie de design industrial, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul

clădirilor, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de design interior bazat pe principiile feng
shui, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, amenajări interioare
pentru clădiri, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de consiliere
privind planificarea amplasării sau amenajării
localului, audit energetic, cercetare în domeniul
protecției mediului, furnizarea de informații
științifice, consiliere și consultanță cu privire la
reducerea emisiilor de carbon, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice.

───────

(210) M 2021 06651
(151) 14/09/2021
(732) PANESTRA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,
MD-2008, CHISINAU, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040311, ROMANIA

(540)
AUGURI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 06652
(151) 14/09/2021
(732) E-LINE SOURCES SRL, B-DUL

DINICU GOLESCU NR.23-25,
SC.1, ETJ.3, APT.24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010864, ROMANIA

(540)
E-Fill

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

9. Staţii de încărcare pentru vehicule electrice,
aplicaţii software pentru emitere şi gestionare
de facturi descărcabile, software pentru emiter
şi gestionare facturi, dispozitive electronice de
sincronizare, dispozitive electronice de reglare,
dispozitive pentru controlul energiei,
dispozitive electrice pentru combustie la
distanță, dispozitive electrice de comandă pentru
gestiunea energiei, baze pentru încărcare,
module de încărcare electronice, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
bănci de încărcare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, acumulatoare electrice pentru vehicule,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
baterii pentru vehicule electrice, încărcătoare
de baterii, dispozitive de încarcat baterii pentru
vehicule, staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, formate dintr-un port de încărcare
şi o carcasă şi folosite la transferul energiei
electrice într-un vehicul (încărcătoare), surse
de alimentare (transformatoare), software
pentru monitorizarea şi gestionarea staţiilor de
încărcare a vehiculelor electrice, software pentru
procesarea şi transmiterea de date referitoare la
localizarea geografică a staţiilor de încărcare a
vehiculelor electrice.
35. Servicii de vizualizare şi accesare a
facturilor( servicii de asistenţă în afaceri),
prelucrare electronică de date, regruparea în
avantajul terţilor a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul energiei
electrice, adaptoarelor electrice, a cablurilor
electrice, a bateriilor electrice pentru vehicule,
a acumulatoarelor electrice pentru vehicule,
a încărcătoarelor pentru baterii electrice,
a prizelor, a fiselor, a elementelor de
cuplare, a sistemelor de cabluri electrice,
pentru automobile (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod.,

gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, gestionare de fişiere informatice,
servicii de intermediere comercială, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
agenţii de import-export, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de aparate şi instrumente pentru
încărcarea vehiculelor electrice.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de încărcare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
închirierea echipamentelor (staţii de încărcare),
servicii de întreţinere, staţii de încărcare., servicii
de încărcare a vehiculelor electrice, servicii
de instalare, de întreţinere şi de reparaţie a
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
servicii de asamblare a staţiilor de încărcare
a vehiculelor electrice (servicii de instalare),
servicii de alimentare cu carburant a vehiculelor,
servicii de întreţinere şi reparaţii de vehicule
electrice, cu excepţia serviciilor de modificare
a vehiculelor electrice, încărcare de baterii de
vehicule.
39. Transportul cu maşina, servicii de folosire
în comun a maşinii (transport)., distribuţie
de energie electrică pentru vehicule electrice,
închiriere de vehicule electrice.
40. Servicii de asamblare, pentru terţi, a staţiilor
de încărcare a vehiculelor electrice (servicii de
fabricare).
42. Platforma ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), furnizarea de informaţii despre
technologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web., servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii de analiză
şi cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2021 06653
(151) 14/09/2021
(732) E-LINE SOURCES SRL, B-DUL

DINICU GOLESCU NR.23-25,
SC.1, ETJ.3, APT.24, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010864, ROMANIA

(540)
E-Sources

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

9. Staţii de încărcare pentru vehicule electrice,
aplicaţii software pentru emitere şi gestionare
de facturi descărcabile, software pentru emiter
şi gestionare facturi, dispozitive electronice de
sincronizare, dispozitive electronice de reglare,
dispozitive pentru controlul energiei,
dispozitive electrice pentru combustie la
distanță, dispozitive electrice de comandă pentru
gestiunea energiei, baze pentru încărcare,
module de încărcare electronice, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
bănci de încărcare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, acumulatoare electrice pentru vehicule,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
baterii pentru vehicule electrice, încărcătoare
de baterii, dispozitive de încarcat baterii pentru
vehicule, staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, formate dintr-un port de încărcare
şi o carcasă şi folosite la transferul energiei
electrice într-un vehicul (încărcătoare), surse
de alimentare (transformatoare), software
pentru monitorizarea şi gestionarea staţiilor de
încărcare a vehiculelor electrice, software pentru
procesarea şi transmiterea de date referitoare la
localizarea geografică a staţiilor de încărcare a
vehiculelor electrice.
35. Servicii de vizualizare şi accesare a
facturilor( servicii de asistenţă în afaceri),
prelucrare electronică de date, regruparea în
avantajul terţilor a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul energiei
electrice, adaptoarelor electrice, a cablurilor
electrice, a bateriilor electrice pentru vehicule,
a acumulatoarelor electrice pentru vehicule,
a încărcătoarelor pentru baterii electrice,
a prizelor, a fiselor, a elementelor de
cuplare, a sistemelor de cabluri electrice,
pentru automobile (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod.,

gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, gestionare de fişiere informatice,
servicii de intermediere comercială, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
agenţii de import-export, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de staţii de încărcare a vehiculelor
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul şi/
sau cu ridicata de aparate şi instrumente pentru
încărcarea vehiculelor electrice.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de încărcare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
închirierea echipamentelor (staţii de încărcare),
servicii de întreţinere, staţii de încărcare., servicii
de încărcare a vehiculelor electrice, servicii
de instalare, de întreţinere şi de reparaţie a
staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice,
servicii de asamblare a staţiilor de încărcare
a vehiculelor electrice (servicii de instalare),
servicii de alimentare cu carburant a vehiculelor,
servicii de întreţinere şi reparaţii de vehicule
electrice, cu excepţia serviciilor de modificare
a vehiculelor electrice, încărcare de baterii de
vehicule.
39. Transportul cu maşina, servicii de folosire
în comun a maşinii (transport)., distribuţie
de energie electrică pentru vehicule electrice,
închiriere de vehicule electrice.
40. Servicii de asamblare, pentru terţi, a staţiilor
de încărcare a vehiculelor electrice (servicii de
fabricare).
42. Platforma ca serviciu (paas), software ca
serviciu (saas), furnizarea de informaţii despre
technologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web., servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii de analiză
şi cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2021 06654
(151) 14/09/2021
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL.
6A, ET.7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Limodada

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

32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, aperitive fără alcool,
băuturi care conțin vitamine, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, sucuri, smoothies, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe.

───────

(210) M 2021 06655
(151) 14/09/2021
(732) FLORIN GIORGIAN CRISTACHE,

STR. PROMOROACĂ NR. 8-10,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FGC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2021 06656
(151) 14/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR.5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040311, ROMANIA

(540)
COMISARUL

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06657
(151) 14/09/2021
(732) PANESTA GROUP SRL, STR.

BARBU LAUTARU NR. 28,
MD-2008, CHISINAU, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040311, ROMANIA

(540)
CRONICARUL

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 06658
(151) 14/09/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Lensa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
marketing, promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine, administrare de afaceri.

───────

(210) M 2021 06659
(151) 14/09/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.07.06

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

35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
marketing, promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
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servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine, administrare de afaceri.

───────

(210) M 2021 06660
(151) 14/09/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDETUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Lensa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 01.07.06

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

35. Servicii de comert (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,

servicii de agentii de import-export, publicitate,
marketing, promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine, administrare de afaceri.

───────

(210) M 2021 06661
(151) 14/09/2021
(732) HIMAS SRL, STR. PRINCIPALA,

NR. 215, JUDETUL CLUJ,
MOLDOVENESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)
Poarta Apusenilor

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni,
servicii oferite de pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat*,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2021 06662
(151) 14/09/2021
(732) DANCO TRADE FACILITY SRL,

STR. EMIL RACOVITA NR. 70, BL.
1, SC. 1, AP. 7, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Pandy Toys - Aducem
Bucurii Prin Jucarii!

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

28. Jucarii.
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, prelucrare electronică a
comenzilor.

───────

(210) M 2021 06663
(151) 14/09/2021
(732) BRAND CTK S.R.L., STRADA

CONSTANTIN SILVESTRI NR.16,
CAMERA 2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

DELHOME

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 07.03.12;
07.03.02; 07.03.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), negru (Pantone Black C)

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

16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic.
21. Mănuşi pentru uz casnic, mănuşi pentru
cuptor / mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
lavete de spălat vase, șervete de bucătărie,

cârpe de curăţare/pânze de curăţare, cârpe de
curățat din microfibre, cârpe pentru curățare
fără puf, cârpe pentru curățat podeaua, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, deşeuri de lână
pentru curăţare, cârpe de şters praful (pânze),
mănuşi pentru uz casnic, ştergătoare de praf,
neelectrice, mopuri, bureți, bureți de curățat de
uz casnic, bureți de menaj, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureți de vase, bureți metalici pentru
curățat, bureți de baie, bureți de baie din plasă,
suporturi pentru bureți.
24. Lenjerie de uz casnic, așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat, lenjerie de
masă, lenjerie pentru pătuțuri, învelitori de
pat, cearșafuri de pat, cearșafuri pentru
pilote, cearșafuri pentru plăpumi, cuverturi de
pat, cuverturi pentru canapea, pături pentru
pat, pături pentru picnic, pleduri, pleduri de
călătorie, plăpumi, pilote, perne, huse pentru
saltele, huse pentru pat, huse pentru perne,
huse pentru cuverturi, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru canapea, huse pentru scaune, huse
textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), huse ajustabile
pentru capace de wc, dosuri de perne, fețe de
perne, fețe decorative pentru perne, saci de
dormit, prosoape din materiale textile, prosoape
de bucătărie, prosoape de baie, prosoape de
plajă, prosoape de șters paharele, prosoape de
uscat vesela, produse textile pentru bucătărie
și masă, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu
din hârtie, protecţii pentru masă din material
textil, șervete de masă (cu excepția celor din
hârtie), șervete de masă din materiale textile,
șervete textile, fețe de masă, seturi de masă
din materiale textile, naproane pentru masă,
mileuri din material textil, mușama (fețe de
masă), mănuși de baie, suporturi pentru farfurii
din material textil, suporturi pentru pahare din
material textil, carpete textile agăţate pe pereţi/
tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din material
textil, perdele din material textil sau plastic,
perdele de duş din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, decorațiuni
de perete.
27. Covoraşe de baie, covoare / carpete,
covoraşe de intrare.

───────
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(210) M 2021 06664
(151) 14/09/2021
(732) FUNDATIA CALEA VICTORIEI

2007, STRADA CA ROSETTI,
NR. 47, ETAJ 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020015, ROMANIA

(540)
Concertul Extraordinar

de Anul Nou
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 06665
(151) 14/09/2021
(732) IOAN TEREC, STR.

PARTIZANILOR, NR. 22B, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
DOMENIUL TEREC

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de activități recreative, furnizare
de instalații recreative, închiriere de instalații
sportive, închirierea echipamentelor de jocuri,
închirierea terenurilor de sport, închiriere
de echipament pentru evenimente sportive,
închiriere de echipament și instalații
sportive, servicii de divertisment, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
activități sportive, servicii sportive, exploatarea
instalațiilor sportive, servicii pentru parcuri
sportive, coordonare de evenimente sportive,
exploatare de locații sportive, furnizare de
instalații sportive, servicii specifice parcurilor de
aventură, furnizare de spații pentru jocuri de
paintball, furnizare de spații în aer liber pentru
jocuri de paintball, organizare, planificare și
coordonare de curse de biciclete, organizare

de curse de mașini, organizare de excursii
pentru divertisment, furnizare de tiroliene pentru
recreare, servicii recreative legate de drumeții
și camping, plimbari cu atv-uri, organizare de
plimbări turistice cu ghid, organizare de plimbări
turistice cu ghid pentru terți, furnizare de piscine
de înot, servicii pentru complexe de piscine și
tobogane cu apă, servicii de agrement, servicii
oferite de cluburi de agrement cu instalații
sportive.
43. Servicii de camping pentru turiști (cazare),
servicii de cazare temporară oferite de
campinguri de vacanță, rezervare de spații de
cazare în cadrul campingurilor, servicii oferite
de pensiuni, rezervări de pensiuni, furnizare de
cazare temporară în pensiuni.

───────

(210) M 2021 06666
(151) 14/09/2021
(732) CLAUDIU POPA, STR.

ALMASULUI, NR. 3, APT. 23,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

BALENA ALBASTRĂ

(531) Clasificare Viena:
03.09.03; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleumarin (HEX
#00A3E0), mov (HEX #5949A7), alb
(HEX #ffffff), negru (HEX #2D2926)

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

37. Servicii de spălătorie auto self service.
───────
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(210) M 2021 06667
(151) 14/09/2021
(732) ALICE MIHAELA MITU, STR.

CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
13, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CARAVANA
Siguranţă Auto Copii

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 29.01.13; 18.01.18; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFBF00), negru (HEX #000000), gri
(HEX #D1D3D4)

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

41. Servicii de educație și instruire în domeniul
prevenirii accidentelor mecanice, termice sau
chimice în rândul bebelușilor, copiilor mici,
preadolescenților și adolescenților.

───────

(210) M 2021 06668
(151) 14/09/2021
(732) FRK CONCEPT SERVICES

SRL, STR. ȘTIRBEI VODĂ
NR.154, BL.26A, SC.A, ET.4,
AP.16, 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)

FRK SERVICE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de instalare și de reparații,
întreținere, service și reparare de vehicule,
întreținere și reparații de vehicule, întreținere
și reparații de vehicule cu motor, furnizare
de informații privind repararea vehiculelor,
închirieri de echipament pentru întreținerea
vehiculelor, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, montare și reparații de anvelope
de vehicule, întreținerea vehiculelor, montare
piese de schimb pentru vehicule, montare
(instalare) de accesorii pentru vehicule, reparare
și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora, recondiționarea vehiculelor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor şi vehiculelor
uzate sau parţial distruse, revizii generale
de vehicule, întreținerea vehiculelor cu motor,
servicii de depanare pentru vehicule, stații
service pentru întreținerea vehiculelor, stații
service pentru repararea vehiculelor, încărcarea
maşinilor şi vehiculelor electrice, curăţarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcare de baterii
de vehicule, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, vopsirea vehiculelor.

───────
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(210) M 2021 06669
(151) 14/09/2021
(732) ANTAL NORBERT ZOLTAN PFA,

STR. NR. 212, JUDEŢ CLUJ,
IZVORU CRISULUI, 407340, CLUJ,
ROMANIA

(540)
romde

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

28. Șah (jocuri).
───────

(210) M 2021 06670
(151) 14/09/2021
(732) S.R.C.C. RENTCOM, ȘOS.

VERGULUI NR. 20, GALERIA
COMERCIALĂ ESPLANADA,
MEZANIN, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Esplanada centrul comercial

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 29.01.01;
29.01.04

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

clase:
35. Achiziții de întreprinderi pentru terţi,
activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și
de telefonie, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea magazinelor,
administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea și

managementul întreprinderilor comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, administrație
comercială, cercetări pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri comerciale, consultanță
profesională în afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, agenții de
informații comerciale, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
analiza afacerilor comerciale, analiza în
domeniul marketingului, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, asistență
și consultanță în materie de administrare și
organizare a afacerilor, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, colectare de informații
comerciale, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, compilare de baze de date
computerizate, compilații statistice, transcrieri de
comunicări, asistență în conducerea afacerilor,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță în
afaceri, consultanță în publicitate și marketing,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, contabilitate și audit,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, dezvoltare de conceptii de publicitate,
difuzare de informații comerciale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, estimări și evaluări
de afaceri în materie de aspecte comerciale,
evidență contabilă și contabilitate, facturare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, inventar,
managementul și administrarea afacerilor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
difuzare de materiale publicitare, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în organizarea
afacerilor, prelucrare de date, sistematizare și
management, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, recrutare de personal, servicii de
achiziții, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de informații comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de recrutare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale.
37. Actualizări pentru componente hardware,
amenajarea spațiilor comerciale, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
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de proprietăți comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construcții
și demolări de clădiri, construirea de centre
comerciale, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățenie în
spațiile comerciale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare de aparate
de încălzire și de răcire, instalare de alarme,
instalare de dispozitive pentru prevenirea
furtului, instalare de sisteme de control al
accesului, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, instalare de structuri
temporare pentru expoziții comerciale, instalare,
întreținere și reparații pentru ascensoare și
lifturi, instalarea de aparate electrice, instalarea
și repararea sistemelor de aer condiționat,
întreținere de proprietăți, întreținerea clădirilor,
întreținerea de sisteme electrice comerciale,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de construcție,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor, pregătirea
unui loc de montaj în vederea instalării
de echipamente informatice, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
reparare de sisteme pentru case de marcat
electronice, reparare sau întreținere de sisteme
de parcare mecanice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de divertisment, reparații și
întreținere de clădiri, servicii de curățenie, servicii
de reparații pentru echipamente comerciale
electronice, actualizare de hardware de rețele
de calculatoare și telecomunicații, curățare
chimică, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare, întreținere și reparare hvac
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
întreținere și reparare de rețele, de aparate și
de instrumente de telecomunicații, întreținere
de terminale de procesare a datelor, întreținere
și reparații de rețele de calculatoare, reparare
și întreținere de hardware de calculator și de
telecomunicații, servicii de izolare.
41. Asistență profesională individualizată
(coaching), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), divertisment, educație și
instruire, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de formare profesională, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, îndrumare,

informare în legătură cu activități culturale,
servicii de jocuri de noroc, servicii de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee (divertisment), producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare de materiale
și publicații tipărite, publicare multimedia, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, centre de
divertisment, coordonare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de formare, educație,
divertisment și sport, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii oferite de săli
de cinema, servicii de divertisment, servicii de
înregistrare.
43. Servicii oferite de catering, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de săli de conferințe, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, pizzerii, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servire
de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2021 06671
(151) 14/09/2021
(732) AUREL-MIHAI VLAD, BD.

NICOLAE TITULESCU NR. 33,
JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

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

(540)

TOTUL PENTRU EVENIMENTE
DE VIS DJ AUREL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 26.11.02

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţia de spectacole, servicii care au ca
scop principal divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de disc jockey, servicii oferite
de disc jockeys pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea de baluri, planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, compunerea de melodii,
editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, servicii de editare video pentru
evenimente, organizare de evenimente de

divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.

───────

(210) M 2021 06672
(151) 14/09/2021
(732) SC ȘEZI BRAND SRL, STR.

PALTINULUI NR. 11, SAT HĂPRIA,
JUD. ALBA, CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

(540)

ȘEZI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.04

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

20. Mobilă/mobilier din lemn sau metal, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, fotolii, coșuri pentru
copii/leagăne, paturi, schelete de paturi din
lemn, fitinguri pentru pat, nemetalice, rotile
pentru pat, nemetalice, somiere, articole pentru
pat, cu excepţia lenjeriei, pătuţuri pentru copii,
ţarcuri de joacă pentru bebeluşi, divane, paturi/
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
cuşti pentru câini, bănci (mobilă), bănci de
lucru, cufere de depozitare, nemetalice/lăzi,
nemetalice, containere, nemetalice (depozitare,
transport), case pentru păsări, mască de
chiuvetă (mobilier), perne, perne de sprijin,
perne (de sprijinit, de divan), perne (de dormit),
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn,
cutii din lemn pentru sticle, cutii pentru jucării,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, bare de
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protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
tâmplărie artistică, şezlonguri, comode, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, suporturi pentru
pălării, console, tejghele (mese), lădiţe, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textile, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
jaluzele interioare (mobilă)/obloane interioare
(mobilă), tetiere (mobilă), birouri, mobilă de
birou, cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, uşi, uși
pentru mobile, dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi),
nemetalice/ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
din lemn sau metal, butuci pentru tăiat
(mese), mese de proiectare, mese de toaletă,
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), mese de
scris/rafturi pentru maşinile de scris, picioare
pentru mobilă, figurine (statuete) din lemn/
statuete din lemn, dulapuri pentru dosare,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), scaune/bănci (scaune)
din lemn și metal, tabureţi, scaune înalte
pentru bebeluşi, panouri despărţitoare (mobilă),
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rafturi (mobilă), rafturi de mobilă, rafturi
pentru reviste, rafturi pentru farfurii, rafturi
de bibliotecă, rafturi pentru depozitare, unități
de rafturi, numere pentru case, nemetalice,
neluminoase, dulapuri de cartotecă (mobilă),
dulapuri individuale, dulapuri de haine, scări
din lemn, trepte (scări), nemetalice, saltele,
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare/căsuţe,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), mobilier şcolar, vitrine (mobilă), plăci
cu denumiri de firme din lemn, canapele,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
lavoare (mobilă), panglică de lemn, lucrări de
artă din lemn.
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, inginerie, design de
arte grafice, proiectarea ambalajelor, design
grafic pentru materialele promoţionale, stilizare
(proiectare industrială), design de mobilier.

───────

(210) M 2021 06673
(151) 14/09/2021
(732) CONDIMENTARIUM, STR. CÂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 4, BL. PM51,
SC. A, ET. 5, AP. 24, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

INDIVAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.04; 05.09.23;
26.13.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, maro, verde, negru

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
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de cluburi cu restaurante private, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 06674
(151) 14/09/2021
(732) DDD SERVICII MEDICALE SRL,

STR. PENEŞ CURCANUL NR. 9,
BIROU, ET. 3, AP. 7, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

UZINA DE ZÂMBETE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.09; 07.01.06;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

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

───────

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


