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Cereri Mărci publicate în 02/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03656 26/05/2022 SC TEX MARKETING & SALES

SRL
TONERINO UNIVERSUL
CULORILOR

2 M 2022 03675 26/05/2022 MEDIA TASK CONSULT SRL Best electric city in Romania

3 M 2022 03676 26/05/2022 SC CBC CONCEPT SRL FRONTIS

4 M 2022 03677 26/05/2022 MEDIA TASK CONSULT SRL VeloExpert

5 M 2022 03678 26/05/2022 INTELLIGENT DIGITAL
SOLUTIONS SRL

franc

6 M 2022 03679 26/05/2022 ANTENA TV GROUP SA america express

7 M 2022 03680 26/05/2022 PISCICOLA SRL DELTA MOLDOVEI

8 M 2022 03681 26/05/2022 OANA FIRICA Tip Top Mini Top

9 M 2022 03682 26/05/2022 TERAPIA SA Dă voce românilor. Tratament
modern !

10 M 2022 03683 26/05/2022 TERAPIA SA Ficat APĂRAT şi fortificat. Cu
Fortifikat S !

11 M 2022 03684 26/05/2022 TERAPIA S.A. Ficat APĂRAT. Cu Fortifikat S!

12 M 2022 03685 26/05/2022 ANTENA TV GROUP SA ROATA VEDETELOR

13 M 2022 03686 26/05/2022 FRIENDLY CAKES SRL FRIENDLY GIFTS

14 M 2022 03687 26/05/2022 S.C. LABOREX S.R.L. Easy WIPE

15 M 2022 03688 26/05/2022 ENTERTAINMENT BUSINESS
DEVELOPMENT (EBD) SRL

TRICKSHOT

16 M 2022 03689 26/05/2022 AZTAR MEDICON SRL SIMETRIK THERAPY

17 M 2022 03690 26/05/2022 LAVANDA BALLA SRL AURA ESSENTIAL

18 M 2022 03691 26/05/2022 ASOCIATIA DEGUSTATORILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA -
ADAR

Asociatia Degustatorilor
Autorizati din Romania - ADAR

19 M 2022 03692 26/05/2022 VASIN S.R.L. LA CASTEL BISTRO

20 M 2022 03693 26/05/2022 ASOCIATIA SOS
MEDICAL&FIRE

Asociaţia SOS Medical & Fire
Servicii Medicale şi Asistenţă la
Incendii

21 M 2022 03694 26/05/2022 IDEX GUARD SRL IDEX GUARD

22 M 2022 03696 26/05/2022 PRODUCTIE MULTI NR SRL multinr

23 M 2022 03697 26/05/2022 GALICOM BOTOSANI SRL
CIPRIAN-MIHAIL COTET

Dacu' - magazin romanesc -
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 03698 26/05/2022 TELESCOP- EXPERT SRL TELESCOP-EXPERT

25 M 2022 03699 26/05/2022 SC KLINTENSIV SRL KYPHIE

26 M 2022 03700 26/05/2022 bizmag network solutions SRL CURIER-ONLINE

27 M 2022 03701 26/05/2022 FLAVUS INVESTITII SRL autocharge

28 M 2022 03702 26/05/2022 GUTU ALEXANDRU STRAJ

29 M 2022 03704 26/05/2022 GIGI - DACIAN SÎRBU sigloo FRIENDLY MARKET

30 M 2022 03705 26/05/2022 MAC CAPITAL PROPERTIES
SRL

MY CORBEANCA RO

31 M 2022 03706 26/05/2022 RANKINE SRL THIA T

32 M 2022 03707 26/05/2022 FLAGSTONE TECHNOLOGY
SRL

RASVAN R

33 M 2022 03708 26/05/2022 SC TONIK PHARM SRL PROMEXAL FORTE

34 M 2022 03709 26/05/2022 RODASIM SRL Bee smart

35 M 2022 03710 26/05/2022 CLAUDIU TEODOR LUPAȘ SKY MUSIC FESTIVAL
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(210) M 2022 03656
(151) 26/05/2022
(732) SC TEX MARKETING & SALES

SRL, CORUNCA, NR. 391 A/2,
JUD. MUREŞ, CORUNCA, 547367,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

TONERINO UNIVERSUL
CULORILOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19;
07.01.08; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roz, roşu deschis,
portocaliu, galben, verde, albastru,
mov, roşu închis, alb, negru

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

2. Toner pentru imprimare, tonere, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe de toner (încărcate)
pentru imprimante matriciale, cartușe cu toner,
umplute, pentru folosirea la calculator, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
termice, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare electrostatice, cartușe de toner,
umplute, pentru imprimante laser, toner pentru
imagini uscate pentru echipament de fax,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, cartușe umplute cu toner pentru
imprimante de calculator, cartușe umplute cu
toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini de
fotocopiat, cartușe de toner (încărcate) pentru
imprimante cu laser, cartușe de toner, umplute,
pentru mașini de imprimat, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante cu jet
de cerneală, toner pentru imprimare offset,
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare, tonere
introduse în cartușe, tonere (cerneluri uscate)
pentru multiplicare.

37. Servicii de reîncărcare a cartușelor de toner
goale, servicii de reumplere a cartușelor cu toner
sau cerneală.

───────

(210) M 2022 03675
(151) 26/05/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI, NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Best electric city in Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 18.01.09;
15.09.10; 29.01.12

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

clase:
9. Reviste electronice, descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă, tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie si materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
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administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si
de televiziune, producție de reclame radio,
căutare de sponsorizare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, consultanță cu privire
la căutarea de sponsori, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare
de ziare, periodice, carti si reviste, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, divertisment de radio și televiziune,
producție de programe tv, publicare online
de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de concursuri sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive,
competiții sportive și de atletism și programe
de decernare de premii, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
servicii culturale, servicii educationale, servicii
de divertisment, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de echipament
sportiv, cu exceptia vehiculelor, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole / concursuri, antrenare (instruire),
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de impresar, educatie fizica, instruire

practica, prezentarea prestaţiilor live, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare de
competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de evenimente automobilistice.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2022 03676
(151) 26/05/2022
(732) SC CBC CONCEPT SRL, STR.

ALEEA MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.
2, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
FRONTIS

(300)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Fabricarea de mobilier pe baza de comanda
si specificatii primite de la terti, fabricare la
comanda de mobilier.

───────

(210) M 2022 03677
(151) 26/05/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI, NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
VeloExpert

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicaţii electronice
descărcabile, broşuri electronice descărcabile,
cărţi audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afişare, receptoare
de televiziune şi dispozitive pentru film şi video.
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16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicaţii periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broşuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoţionale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, editare şi actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de: reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicaţii electronice descărcabile,
broşuri electronice descărcabile, cărţi audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de: comunicate
de presă tipărite, reviste (publicaţii periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broşuri tipărite, articole de papetărie şi
accesorii educative, publicitate radiofonică şi de
televiziune, producţie de reclame radio.
38. Servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), radiocomunicaţii, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio şi tv.
41. Editare de publicaţii, furnizare de publicaţii
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenţii de ştiri, servicii de
prezentatori de radio şi de televiziune, servicii de
programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, producţie
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale şi ziare.
45. Acordarea de drepturi de licenţă pentru
programe, producţii şi formate de televiziune,
video şi radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2022 03678
(151) 26/05/2022
(732) INTELLIGENT DIGITAL

SOLUTIONS SRL, STR.
GAROFIŢEI, NR. 7, SAT
SÂNCRAIU DE MUREŞ, JUD.
MUREŞ, COMUNA SÂNCRAIU DE
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

franc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #d2242c),
negru (HEX #1c1b1b)

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

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

───────
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(210) M 2022 03679
(151) 26/05/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

america express

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.19; 26.11.03;
26.01.04

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale, descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
medii descărcabile, podcast-uri descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, transmisii video, videoclipuri din
filme pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe

de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente tipărite, reprezentări
grafice, insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
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promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații

și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
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42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03680
(151) 26/05/2022
(732) PISCICOLA SRL, STR.

PESCARILOR, NR. 32, SAT
LARGA-JIJIA, JUD. IAŞI, COMUNA
MOVILENI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

DELTA MOLDOVEI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
05.11.13; 06.03.01; 03.07.09; 26.03.01;
01.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#008DD2, #00A0E3), verde ( HEX
#1DA63F, #3CAB3D, #9A9A66), maro
(HEX #6B6B44, #86776F), alb (HEX
#FFFFFF), galben (HEX #FFED00)

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
compoturi, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, spumă de peşte, icre de
peşte, preparate, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, carne uscată prin
îngheţare / carne liofilizată, legume uscate prin
îngheţare / legume liofilizate, fructe, conservate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe tartinabile,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, hummus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
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uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, smântână, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
branză quark, brânză cottage, băuturi pe bază
de acid lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir
glasat, ghimbir, conservat, ghimbir murat, supă

de fructe de pădure, desert pe bază de fructe
de pădure și frișcă, mâncare pe bază de legume
pentru bebeluși, verjus pentru uz culinar, pește
prelucrat, pește uscat, pește afumat, pește
marinat, pește sărat, pește congelat, pește
conservat, pește gătit, extracte de peste, pastă
de pește, biscuiți de pește, friptură de pește,
pârjoale din pește, conserve de pește, pește
în conservă, conserve din pește, file de pește,
chiftele din pește, pateuri de pește, geluri din
pește, cârnați de pește, crochete de pește,
pește la borcan, produse alimentare din pește,
alimente refrigerate din pește, pește (conservat)
(în conserve), icre de pește procesate, pește
gătit și congelat, batoane de pește file, icre de
pește, preparate, pește fiert și uscat, carne de
pește uscată, pește uscat și mărunțit, mâncăruri
pe bază de pește, pește, cu excepția celui
viu, pește în ulei de măsline, produse din
pește la borcan, fileuri de pește la grătar,
produse congelate pe bază de pește, făină de
pește pentru consum uman, alimente refrigerate
constând în principal din pește, produse din
pește preparate, pentru consum uman, pește
uscat și tăiat în fire subțiri, paste tartinabile din
pește, fructe de mare și moluște, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând în
principal din pește, supă de pește.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa,
viu, hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale
vii, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, biscuiţi pentru câini, borhot, preparate
pentru păsările ouătoare, ouă pentru incubaţie,
fertilizate, icre de peşte, peşte, viu, făină de peşte
pentru consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ /
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hrană pentru animale / furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină) / tescovină,
ierburi de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt,
grăunţe (cereale), grăunţe pentru consum
animal, struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări,
fân, alune de pădure, proaspete, heringi, vii,
conuri de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe de soia,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii, arbori
de palmier, palmieri (frunzele arborelui de
palmier), făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, turtă de rapiţă pentru
vite, rubarbă, proaspătă, făină de orez pentru
furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru consum
animal, tufe de trandafiri, plută brută, secară,
somon, viu, sare pentru vite, sardine, vii,
castraveţi de mare, vii, seminţe germinate pentru
uz botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
arbuşti / tufe, ouă de viermi de mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal, mănunchiuri de mesteacăn pentru masaj
la saună, semințe de dovleac neprocesate,

semințe de cânepă neprocesate, grâu spelt
neprocesat, iarba-mâței, alac neprocesat, pești
vii pentru alimentație, pește viu pentru consum
uman.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
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
hoteliere, 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
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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, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, 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, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea

vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de consultanță în afaceri
pentru transformare digitală, servicii de
intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor de
profitabilitate a afacerilor, oferirea de informații
de tip carte de telefoane, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
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cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), 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, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de
model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli,
grădiniţe, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică

(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
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electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, educație muzicală, servicii
de subtitrare, desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică, organizare
și coordonare de turnee de pescuit, instruire
privind pescuitul, furnizare de instalații pentru
pescuit, organizare de competiții sportive de
pescuit, servicii de ghid pentru pescuit sau
vânătoare (gillie).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, 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 de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
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, servicii de recepție pentru
cazare temporară (repartizarea cheilor), servicii
de adăposturi de animale, cazare temporară în
case de tranzit, închiriere de spații de cazare
de vacanță, închiriere de chiuvete de bucătărie,
închiriere de vestiare/cabine portabile, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu vânzare pentru acasă, închirieri de mobilier,
închirieri de mobilier de birou.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, servicii de

sanatoriu pentru convalescenţi, închirierea de
echipamente pentru ferme, servicii de viticultură,
consultanta in domeniul viticulturii, aranjamente
florale, servicii de grădinărit, îngrijirea sănătăţii,
servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, horticultură, cultivarea plantelor,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
spitaliceşti, închiriere de animale pentru scopuri
de grădinărit, închiriere de stupi de albine,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, îngrijirea gazonului,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, îngrijire, medicală, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie,
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de baie publică în scopuri igienice, servicii
de reîmpădurire, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de saună, servicii de solarii,
servicii de terapie, tratarea arborilor, plantarea
arborilor pentru reducerea emisiilor de carbon,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de cosmetică, distrugerea
buruienilor, consiliere alimentară și nutrițională,
managementul faunei sălbatice, acupunctură,
terapie cu ventuze, servicii de medicină
regenerativă, servicii de cosmetologie, îngrijirea
peștilor, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea peștilor, servicii de piscicultură,
toaletarea copacilor.

───────

(210) M 2022 03681
(151) 26/05/2022
(732) OANA FIRICA, STR. DIONISIE

LUPU, NR. 57, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010457, ROMANIA

(540)
Tip Top Mini Top

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

41. Organizarea de spectacole muzicale
(divertisment).

───────
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(210) M 2022 03682
(151) 26/05/2022
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII, NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Dă voce românilor.
Tratament modern !

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice ie uz
uman și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico- farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
și veterinare, pastile și tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, dulciuri și
bomboane medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru

scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de^ sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
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prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente

de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele
de toaletă, preparate medicamentoase de
toaletă, suplimente dietetice cu efect cosmetic ,
scutece pentru copii și pentru incontinență,
scutece de uz veterinar, dispozitive medicale,
dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale sub formă de comprimate,
aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
dentare și veterinare, membre, ochi și dinți
artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și
articole pentru sugari, aparate, dispozitive și
articole pentru activitate sexuală, bandaje de
susținere și îmbrăcăminte specială de uz
medical, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
articole și dispozitive terapeutice și protetice
pentru implantare compuse din materiale
artificiale sau sintetice, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, ingrediente pentru
utilizare în fabricarea produselor cosjmetice
și farmaceutice, vitamine, conservanți și
antioxidanți (cu excepţia transportului lor).

───────
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(210) M 2022 03683
(151) 26/05/2022
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII, NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)
Ficat APĂRAT şi

fortificat. Cu Fortifikat S !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice ie uz
uman și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico- farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
și veterinare, pastile și tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, dulciuri și
bomboane medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru

scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de^ sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii cu scop
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
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prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente

de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele
de toaletă, preparate medicamentoase de
toaletă, suplimente dietetice cu efect cosmetic ,
scutece pentru copii și pentru incontinență,
scutece de uz veterinar, dispozitive medicale,
dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale sub formă de comprimate,
aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
dentare și veterinare, membre, ochi și dinți
artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și
articole pentru sugari, aparate, dispozitive și
articole pentru activitate sexuală, bandaje de
susținere și îmbrăcăminte specială de uz
medical, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
articole și dispozitive terapeutice și protetice
pentru implantare compuse din materiale
artificiale sau sintetice, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, ingrediente pentru
utilizare în fabricarea produselor cosjmetice
și farmaceutice, vitamine, conservanți și
antioxidanți (cu excepţia transportului lor).

───────
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(151) 26/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Ficat APĂRAT. Cu Fortifikat S!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni

medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz
medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
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de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii de uz

medical, pomade pentru scopuri medicale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii și
pentru tratarea arsurilor și a arsurilor solare,
pediculicide și scabicide, loțiuni după bărbierit
cu conținut medicamentos, apă de gură pentru
scopuri medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptand transportul acestora).

───────
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ROATA VEDETELOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.03.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
161253 ), albastru (Pantone 154825),
(Pantone 184043), (Pantone 193952) ,
rosu (Pantone 181354), (Pantone
171664) , galben (Pantone 120738),
(Pantone 141038) , mov (Pantone
153207), (Pantone 133820), (Pantone
192630) , roz (Pantone 151821),
(Pantone 152216) , verde (Pantone
166340 ), (Pantone 165421), (Pantone
176153) , alb (Pantone 110601)

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
informații cu privire la jocuri și jocuri de
noroc, înregistrări audio, înregistrări multimedia,

înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
medii descărcabile, podcast-uri descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, transmisii video, videoclipuri din
filme pre-înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente tiparite, reprezentări
grafice, insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
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radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate

radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
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programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03686
(151) 26/05/2022
(732) FRIENDLY CAKES SRL,

STR. AJUSTORULUI NR.8,
BL.C2, AP.30, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
FRIENDLY GIFTS

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

26. Flori artificiale, fructe artificiale, ghirlande
artificiale, plante artificiale, altele decât pomii
de crăciun, ghirlande artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale pentru crăciun, ghirlande
artificiale cu lumini pentru crăciun, funde
pentru păr, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
pandantive, altele decât cele pentru bijuterii,
inele de chei sau lanțuri pentru brelocuri, articole
decorative pentru păr, panglici elastice, elastice
de păr, agrafe de păr / clame de păr, ciucuri
(mercerie), coronițe din flori artificiale, șireturi
de lână, moțuri (pompoane, ornamente pentru
pălării).
28. Jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepția instalațiilor, lumânărilor și produselor
de cofetărie, pălării din hârtie pentru petreceri,
jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică

atașată, păpuși marionete, păpușii îmbrăcăminte
pentru păpuși, jucării umplute, ursuleți de plus,
jucării carusel pentru pătuțuri, figurine de jucărie,
jucării măști (obiecte de divertisment), jucării cu
caracter de noutate pentru a face glume.

───────

(210) M 2022 03687
(151) 26/05/2022
(732) S.C. LABOREX S.R.L., STR.

MIHAI BRAVU, NR. 206, BL.25B,
SC.A, AP.3, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, 10041, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Easy WIPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 01.01.09

(591) Culori revendicate:mov (Hex #644392),
alb (Hex #FEFEFE), gri (Hex
#CDCDCE)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 03688
(151) 26/05/2022
(732) ENTERTAINMENT BUSINESS

DEVELOPMENT (EBD) SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 246 B,
SPAŢIUL COMERCIAL UNITATEA
NR. (2F-000) ÎN PROMENADA ÎN
FLOREASCA CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
TRICKSHOT

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

29. Alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
seminţe pregătite, boabe și nuci preparate pentru
consumul uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de comandă on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasă și livrare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de primire a vizitatorilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, închirierea de
standuri de vânzare.
39. Ambalarea, îmbutelierea, împachetarea şi
livrarea bunurilor, reîncărcarea de distribuitoare
automate și aparate automate, închirierea
locurilor de parcare, închirierea garajelor,
servicii de parcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea congelatoarelor,
împachetarea bunurilor, transportul de mărfuri,
livrarea de flori, servicii de curierat (mesaje sau

mărfuri), închiriere de dulapuri de depozitare,
păstrare temporară de chei, servicii de
garderobă.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, prelucrarea și tratarea produselor
alimentare prin zdrobirea fructelor și legumelor
și prin afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, servicii de distilare.
41. Servicii de divertisment, servicii de
discotecă, servicii de karaoke, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), pictură pe faţă, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea de
competiții de sporturi electronice, organizarea de
evenimente de divertisment, editarea casetelor
video, închirierea camerelor video, închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
jucării, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, oferirea de
informații despre alimente și băuturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de decorare a produselor
alimentare, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi bauturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea aparatelor de gătit,
servicii de bucătari personali, închirieri de
mobilier, închirierea sălilor de ședintă, a corturilor
și a clădirilor transportabile, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie.

───────
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(210) M 2022 03689
(151) 26/05/2022
(732) AZTAR MEDICON SRL, STR.

VASILE LUPU, NR.22, JUDETUL
CALARASI, FUNDENI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

SIMETRIK THERAPY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.03;
26.04.05

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

clase:
44. Termoterapie medical, îngrijire medical,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii de
informare medical, servicii de evaluare medical,
servicii de consiliere medical, furnizare de
asistență medical, examinarea medicală a
persoanelor, asistență medicală la domiciliu,
îngrijirea medicală a picioarelor, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în domeniul gravidității, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, servicii
de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, întocmire
de rapoarte referitoare la examinarea medicală
a persoanelor (întocmire de retete medicale),
furnizare de servicii de asistență medicală
la evenimente sportive, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de servicii de asistență medical, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de asistență medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2022 03690
(151) 26/05/2022
(732) LAVANDA BALLA SRL, SAT

URSOAIA NR.48, JUDETUL IASI,
ROMANESTI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AURA ESSENTIAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.05; 25.01.09

(591) Culori revendicate:mov (Hex #3D2161)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agncultură,
horticultura și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 03691
(151) 26/05/2022
(732) ASOCIATIA DEGUSTATORILOR

AUTORIZATI DIN ROMANIA
- ADAR, BDUL MARASTI NR.
59, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Asociatia Degustatorilor

Autorizati din
Romania - ADAR

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
vinicole si bauturi alcoolice., servicii de informații
comerciale referitoare la vinuri.
41. Educatie, instruire, organizare de cursuri
de formare profesionala, organizare si jurizare
concursuri de vin si bauturi alcoolice, cursuri
de formare degustatori initiati si autorizati,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
degustare vinuri (servicii de formare în),
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative.
42. Consultanta tehnica de specialitate,
cercetare, dezvoltare si inovare, servicii de
expertiza/analiza a produselor vinicole si
bauturilor alcoolice.

───────

(210) M 2022 03692
(151) 26/05/2022
(732) VASIN S.R.L., STR. CAROL I,

NR.26, JUDETUL PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, 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)

LA CASTEL BISTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.01; 06.01.02

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

43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de preparare a alimentelor,
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prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți.

───────

(210) M 2022 03693
(151) 26/05/2022
(732) ASOCIATIA SOS MEDICAL&FIRE,

STR. PRIMAVERII, NR. 5, JUDEȚ
ARGEȘ, ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Asociaţia SOS Medical
& Fire Servicii Medicale
şi Asistenţă la Incendii

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 24.01.05; 03.11.02

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

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de îngrijiri
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
de examinări medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
bolnavi la domiciliu.

───────

(210) M 2022 03694
(151) 26/05/2022
(732) IDEX GUARD SRL, STRADA

LUCACESTI NR. 30, PARTER,
CAMERA 1, AP. 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IDEX GUARD

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2022 03696
(151) 26/05/2022
(732) PRODUCTIE MULTI NR SRL,

STR. CIUCULUI NR. 90/B, JUDEȚ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520036, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL. 10E, SC. B, AP. 9,
JUDEȚ COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

multinr

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Suporturi metalice pentru rafturi, sisteme
de rafturi din metal, sisteme de rafturi
(structuri) metalice pentru depozitare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
separatoare metalice pentru rafturi (cu excepția
pieselor de mobilier), suporturi metalice pentru
rafturi (cu excepția pieselor de mobilier),
standuri de vânzare confecționate în principal
din metal, structuri metalice, structuri metalice
transportabile, structuri modulare metalice,
cadre (structuri) metalice.
19. Construcții (standuri) nemetalice pentru
comercianți, construcții (standuri) de expoziții
nemetalice portabile (structuri).
20. Rafturi din lemn (mobilier), rafturi ca
mobilier metalic, rafturi pentru comercializare
la set, rafturi nemetalice (mobilier) pentru
depozitare, standuri de prezentare (mobilier),
standuri de prezentare nemetalice, standuri de
prezentare asamblate, standuri de expunere
asamblate, standuri metalice de prezentare,
standuri publicitare din carton, standuri de
expunere de uz universal, standuri de prezentare
pentru vânzare de produse, standuri de expoziție
(nemetalice, altele decât structurile), afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, standuri de
expunere prevăzute cu componente structurale

din metal, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblarea standurilor de prezentare
(mobilier), standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), rafturi
metalice (mobilier), rafturi (mobilier), rafturi
pliante (mobilier), rafturi de magazin (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de prezentare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier).
40. Imprimare, imprimare offset, imprimarea
desenelor.

───────

(210) M 2022 03697
(151) 26/05/2022
(732) GALICOM BOTOSANI SRL,

STRADA PRIMAVERII NR. 3, BLOC
3, SCARA B, JUDEȚ BOTOȘANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA
CIPRIAN-MIHAIL COTET, CALEA
NATIONALA NR. 35, SC. A, ET.
1, AP. 2, JUDEȚ BOTOȘANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Dacu' - magazin romanesc -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.01

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

clase:
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16. Pliante informative tipărite, afișe publicitare
tipărite, etichete din hârtie, etichete din hârtie
sau carton pentru marcare, ambalaje pentru
mâncare, ambalaj de carton, ambalaj din plastic,
ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, pungi de hârtie, pungi cu
mânere, pungi de plastic pentru împachetare,
pungi din plastic pentru ambalat, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de hârtie pentru cumpărături,
pungi de plastic pentru cumpărături, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi pentru
ambalare din plastic biodegradabil, cutii din
carton sau din hârtie, șervețele.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, 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 bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
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 veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, afisaj, administrarea
vanzarilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul, administrarea
magazinelor, informatii si asistenta comerciale
pentru consumatori, furnizare de informatii de
contact comerciale si de afaceri, managementul
si administrarea afacerilor, abonament la
un pachet media de informatii, cronica
publicitara, indexare web in scop comercial sau
publicitar, optimizarea motoarelor de cautare
pentru promovarea vanzarilor, intocmire de
reclame, marketing de produse, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, organizare si plasare de
reclame, publicitate si marketing, publicitate si
reclama prin intermediul televiziunii, radioului,
postei, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vanzarea cu
amanuntul, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate online,
propagare stradala de materiale publicitare,
difuzare de materiale de reclama, de marketing
si publicitare, difuzarea de anunturi publicitare
si anunturi comerciale, publicare de materiale si
texte publicitare, decorarea vitrinelor, organizare
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de evenimente, expozitii, targuri si spectacole in
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare.

───────

(210) M 2022 03698
(151) 26/05/2022
(732) TELESCOP- EXPERT SRL, STR.

JIGODIN NR. 97, 13, JUDEȚ
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530036, HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL. 10E, SC. B, AP. 9,
JUDEȚ COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

TELESCOP-EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.03.15

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

35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dispozitive
optice,amplificatori,potentiatoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
dispozitive optice, amplificatori, potentiatoare
optice, informații despre vânzarea de
produse, publicitate și marketing, furnizare de
informații despre dispozitive optice, amplificatori,
potentiatoare optice prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru

consumatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri dispozitive optice,
amplificatori, potentiatoare optice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de dispozitive optice, amplificatori,
potentiatoare optice, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, furnizare
de recomandări pentru dispozitive optice,
amplificatori, potentiatoare optice, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
dispozitive optice, amplificatori, potentiatoare
optice, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii de comandă
online pentru dispozitive optice, amplificatori,
potentiatoare optice, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 03699
(151) 26/05/2022
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
KYPHIE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte de
flori (parfumuri), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), parfumerie, ambră (parfum),
odorizante, aromatice (uleiuri esenţiale), spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personala, truse cosmetice, creme cosmetice,
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preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
coloranţi cosmetici, preparate cosmetice pentru
slăbit, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), şampoane uscate, apă de colonie,
esenţe eterice, mosc (parfumerie), apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, sprayuri cu efect de răcire pentru
scop cosmetic, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetic, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, ștampile de machiaj,
umplute, infuzii pentru baie în scop cosmetic,
măști sub forma de folie pentru scopuri cosmetic.

(210) M 2022 03700
(151) 26/05/2022
(732) bizmag network solutions

SRL, STR. ALUMINEI 76B,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
CURIER-ONLINE

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

39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri).
───────

(210) M 2022 03701
(151) 26/05/2022
(732) FLAVUS INVESTITII SRL,

STR. TURNULUI NR. 5, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
autocharge

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

9. Stații de încărcare pentru mașini electrice,
software pentru computere.
36. Procesare de plăți electronice, procesare
electronică de plăți, servicii de plată electronică,
servicii de portofel electronic (servicii de plăți).
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

(210) M 2022 03702
(151) 26/05/2022
(732) GUTU ALEXANDRU, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 67,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

STRAJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08; 29.01.12

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

clase:
6. Uși metalice uși metalice blindate, uși
metalice antifoc, uși glisante metalice uși
metalice pentru clădiri, uși metalice pentru
interioare, uși metalice de siguranță, mânere
metalice pentru uși. uși metalice de incendiu,
uși de incendiu metalice plăcuțe metalice pentru
uși, rame de uși (metalice), uși (topuri metalice
pentru), uși metalice pentru curți interioare,
uși glisante metalice pentru clădiri, mânere
trăgătoare metalice pentru uși, plăci metalice
pentru protecția ușilor, plăcuțe metalice de
identificare și plăcuțe metalice pentru uși, uși
metalice pentru case de bani, dispozitive de
închidere pentru uși metalice.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză servicii de
comercializare cu: uși metalice, uși metalice
blindate, uși metalice antifoc, uși glisante
metalice, usi metalice pentru clădiri, uși metalice
pentru interioare, uși metalice de siguranță,
mânere metalice pentru usi, uși metalice de
incendiu, uși de incendiu metalice, plăcute
metalice pentru uși, rame de uși (metalice) usi
(tocuri metalice pentru), uși metalice pentru curți
interioare uși glisante metalice pentru clădiri,
mânere trăgătoare metalice pentru uși, plăci
metalice pentru protecția ușilor, plăcuțe metalice
de identificare și plăcuțe metalice pentru uși.
uși metalice pentru case de bani, dispozitive de

───────

───────
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închidere pentru uși metalice, servicii de agenții
de import - export.

───────

(210) M 2022 03704
(151) 26/05/2022
(732) GIGI - DACIAN SÎRBU, STRADA

MAȘINA DE PĂINE 20, BLOC
OD 37, SCARA 1, ETAJ 3, AP.
13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC C, AP.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

sigloo FRIENDLY MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

8. Tacamuri, cutite, linguri, furculite, lingurite
9. Incarcatoare pentru telefoane, casti bluetooth
pentru telefoane, suport pentru telefoane, de pus
in masina si bicicleta, huse tablete si telefoane
20. Patuturi pentru copii, scaune de masa, din
plastic, pentru copii
21. Polonice, spatule, pentru utilizare in
bucatarie, olite pentru copii, cadite bebelusi,
cadite (din plastic) pentru copii

───────

(210) M 2022 03705
(151) 26/05/2022
(732) MAC CAPITAL PROPERTIES SRL,

ȘOSEAUA PIPERA NR 4, SECTOR
1, BUCURESTI, 014255, ROMANIA

(540)

MY CORBEANCA RO

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 26.04.01; 29.01.12

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2022 03706
(151) 26/05/2022
(732) RANKINE SRL, STR. HENRIETA

DELAVRANCEA GIBORY 16, JUD.
TIMIȘ, TIMISOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

THIA T

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.07; 26.04.18

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

14. Bijuterii, aliaje de argint, aliaje de rodiu,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, produse de bijuterie, articole
de bijuterie, aliaje din aur, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii din aur, bijuterii fabricate din
argint.

───────

(210) M 2022 03707
(151) 26/05/2022
(732) FLAGSTONE TECHNOLOGY SRL,

STR. MALCOCI, NR.24, BL.39,
AP.68, BUCURESTI, 051924,
ROMANIA

(540)

RASVAN R

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.14

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
40. Tratament de materiale, servicii de
imprimare.

───────

(210) M 2022 03708
(151) 26/05/2022
(732) SC TONIK PHARM SRL, TRAIAN,

NR. 4, JUD. ALBA, SEBES, 515800,
ALBA, ROMANIA

(540)
PROMEXAL FORTE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
───────

(210) M 2022 03709
(151) 26/05/2022
(732) RODASIM SRL, NR. 73, JUD.

VALCEA, COMUNA BUJORENI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5, ,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bee smart

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 27.05.01; 29.01.13; 26.04.02

(591) Culori revendicate:negru , verde ,
galben , bleu , alb , potrocaliu

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

3. Preparate cosmetice, produse de toaletă,
parfumerie (produse de -), preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse cosmetice pentru animale,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea animalelor,
preparate pentru igiena orală, șervețele umede

impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, șervețele umede impregnate cu
detergent pentru spălat vase, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului, demachiante
pentru ochi, produse demachiante pentru ochi,
dischete demachiante din vată, șervețele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
bețișoare cu vată impregnate cu produse
demachiante.
16. Saci de gunoi, saci pentru coșul de gunoi,
saci din hârtie pentru coșul de gunoi, saci din
plastic pentru coșurile de gunoi, saci din plastic
pentru coșul de gunoi, saci de gunoi din plastic
(pentru uz casnic), saci de gunoi din hârtie
(pentru uz casnic), saci de gunoi din vinil de uz
casnic, saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic, hârtie pentru copt, pungi de plastic pentru
copt în cuptor, hârtie de uz casnic, pungi de hârtie
de uz casnic, pungi din plastic de uz casnic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, pungi de hârtie de uz casnic
pentru deșeuri alimentare, pungi din material
plastic biodegradabil pentru deșeuri alimentare,
de uz casnic
21. Bureti, bureți de curățat de uz casnic, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru vase, bureți
pentru frecare, bureți de menaj, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți metalici pentru curățat,
bureți de sârmă pentru cratițe, bureți cosmetici,
bureți pentru corp, bureți pentru baie din plasă,
bureți pentru exfolierea pielii, bureți de baie,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
bureți pentru aplicarea pudrei de corp, lavete
pentru șters lentilele aparatelor foto, tăvi de copt
din aluminiu, vase pentru gătit din aluminiu,
recipiente din aluminiu pentru alimente, vase
pentru copt din aluminiu, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
folie de aluminiu de uz casnic, cârpe pentru
curățare, bureți pentru curățare, material pentru
curățare, cârpe pentru curățare confecționare
din celuloză, bureți de baie din plasă de nailon
pentru curățarea corpului, instrumente abrazive
pentru utilizare în bucătărie (curățare), bureți
de microdermabraziune pentru uz cosmetic,
produse pentru curățare, instrumente abrazive
pentru utilizare în bucătărie (curățare)., bureti
metalici, bureți abrazivi, bureți din sârmă, lavete
de spălat vase

───────
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(210) M 2022 03710
(151) 26/05/2022
(732) CLAUDIU TEODOR LUPAȘ,

NR.83, JUD. HUNEDOARA,
CHIMINDIA, 337268,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SARGUINTEI, NR. 39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TARGU MURES,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
SKY MUSIC FESTIVAL

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

35. Organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, casting (recrutare) de artiști
de spectacol, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, promovare
de concerte muzicale, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare de târguri
în scop comercial, servicii de publicitate și de
promovare, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, promovare de produse
și servicii pentru terți, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, promovare de
produse prin factori de influență, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovarea produselor
și serviciilor terților, prin distribuirea de
cupoane, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,

furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin acordarea de puncte de fidelizare
pentru folosirea de cărții de credit, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, închiriere
de spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, realizarea de evenimente
comerciale, coordonare de evenimente
comerciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, managementul
activităților de impresariat artistic, servicii
de publicitate privind industria turismului,
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publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, închirieri de
spațiu publicitar, închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web
41. Organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, spectacole
muzicale, organizarea spectacolelor, organizare
de spectacole, regizare de spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, producție de
spectacole, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, producție
de spectacole muzicale, spectacole de revistă
oferite în săli de spectacole, rezervare de
locuri pentru spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, prezentare de spectacole
în direct, prezentări de spectacole în direct,
rezervări pentru spectacole de divertisment,

spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, organizare de
spectacole în direct, producție de spectacole în
direct, producție de spectacole de televiziune,
spectacole cu muzică în direct, servicii de
spectacole cu laser, organizare de spectacole
de divertisment, producția de spectacole în
direct, servicii de spectacole în direct, organizare
și prezentare de spectacole, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizare
de spectacole muzicale în direct, coordonare
de divertisment în domeniul artei spectacolului,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de realizare de spectacole
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, realizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, producție de spectacole
de divertisment cu instrumentiști, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, rezervare de locuri pentru spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, prezentare de
spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, servicii de informare cu privire la bilete
pentru spectacole, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii ale agențiilor de bilete pentru
spectacole de teatru, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct,
divertisment sub formă de spectacole de dans
în direct, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
producție de spectacole de revistă în fața
unui public în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, divertisment sub formă de spectacole
în direct și apariția personală a unui personaj
costumat, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, divertisment muzical, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/05/2022

organizare de divertisment muzical, prezentare
de concerte muzicale, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, producție de înregistrări
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de interpretări muzicale, producție de
videouri muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, servicii de muzică în
direct, concerte de muzică în direct, interpretare
de muzică și canto, servicii de divertisment
muzical animat, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de formații
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical cu jazz, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, servicii de rezervare de bilete
și locuri la concerte muzicale, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
publicații electronice online nedescărcabile în
domeniul muzicii, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți
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