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Cereri Mărci publicate în 07/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03792 31/05/2022 RUXANDRA-DANIELA

DUMITRESCU
Fertilia primul pas incepe cu noi

2 M 2022 03793 31/05/2022 MUSETTE EXIM SRL

3 M 2022 03794 31/05/2022 MAUR SECURITY MAUR SECURITY

4 M 2022 03795 31/05/2022 CIOBANAȘU BOGDAN-RAREȘ DACIA film

5 M 2022 03796 31/05/2022 ALEXIA 2002 STYLE SRL PIZZA Raffaele

6 M 2022 03797 31/05/2022 TERAPIA S.A Rezolvare la balonare!

7 M 2022 03798 31/05/2022 TERAPIA S.A Te paște o balonare ?

8 M 2022 03799 31/05/2022 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
KRIGEL

SZÉKELYFÖLDI RÖNKHÚZÓ
BAJNOKSÁG

9 M 2022 03800 31/05/2022 OMG FOOD SRL HARD TASTE FRESH ONLY!

10 M 2022 03801 31/05/2022 ANAMAR OPTIMAC CASCO LA OCHELARI

11 M 2022 03802 31/05/2022 ILIE IONUȚ THEVA HEIZKORPER
PREMIUM

12 M 2022 03803 31/05/2022 ILIE IONUȚ HAUSER Premium Heizkorper

13 M 2022 03804 31/05/2022 ILIE IONUȚ Biali Idraulica PPR-C SYSTEM

14 M 2022 03805 31/05/2022 ACVARISTICA PAS CU PAS
SRL

ACVARISTICA PAS CU PAS

15 M 2022 03807 31/05/2022 FABRICA DE PÂINE ȘERBAN
S.R.L.

LuMa creator de gust

16 M 2022 03809 31/05/2022 FABRICA DE PÂINE ȘERBAN
S.R.L.

MaLu creator de gust

17 M 2022 03810 31/05/2022 TOTALMED SRL TOTALMED APARATURA
MEDICALA

18 M 2022 03812 31/05/2022 CORINA-IOANA STEREA Eu sunt ANA

19 M 2022 03813 31/05/2022 EVOLIO MOBILITY SRL EVOCAR

20 M 2022 03814 31/05/2022 FLORIN SILVIU RADU TRANSYLVANIA GUESTHOUSE

21 M 2022 03815 31/05/2022 PGS GLOBAL TRADING SRL Friendly organic

22 M 2022 03816 31/05/2022 ZDRANGZBANG FACTORY
SRL

AquaWeeFeed

23 M 2022 03817 31/05/2022 SC QCAR SRL QCAR

24 M 2022 03818 31/05/2022 SC ROYAL SA Savini GUSTURI FINE DIN 1991
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 03819 31/05/2022 ION VLAD NELU VLAD ȘI FORMAȚIA

AZUR

26 M 2022 03820 31/05/2022 DUBA CU RECLAME SRL DUBA CU RECLAME

27 M 2022 03821 31/05/2022 SC . EUROPA STAR SRL BUNĂTĂRIE Bunătăţi din grâne
cum erau odată

28 M 2022 03822 31/05/2022 DANIEL-IULIAN BUDULUȘ 360LIVE.EVENTS

29 M 2022 03823 31/05/2022 LOADINBOX SA CORN POWER

30 M 2022 03824 31/05/2022 COTNARI S.A. ADN COTNARI

31 M 2022 03825 31/05/2022 MAZE HOME DESIGN SRL ADORE HOME

32 M 2022 03826 31/05/2022 MAZE HOME DESIGN SRL MAZE HOME

33 M 2022 03827 31/05/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero VitaOftal

34 M 2022 03828 31/05/2022 LOLITA COMPANY SRL Natural Fresh Greens by Lolita
Company

35 M 2022 03829 31/05/2022 ALKALOID AD SKOPJE NADRIVALOR

36 M 2022 03830 31/05/2022 END-IBO S.R.L. ENDIBAR MADE BY END-IBO

37 M 2022 03831 31/05/2022 DEEANELISS 22 S.R.L. SALON ABRI

38 M 2022 03832 31/05/2022 AGAPIA-EUGENIA METTKE Gradina cu Lavanda

39 M 2022 03833 31/05/2022 ASOCIAȚIA NOI SUNTEM
SCHIMBAREA

DATS DRIVE AUTO TUNING
SHOW

40 M 2022 03834 31/05/2022 S.C. LENANI ART S.R.L. Zentastic Arts
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(210) M 2022 03792
(151) 31/05/2022
(732) RUXANDRA-DANIELA

DUMITRESCU, STR. GEN IOAN
CULCER NR. 76, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, ROMANIA

(540)

Fertilia primul
pas incepe cu noi

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 02.05.06; 02.09.01; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, ape de
gură, ape de gură antiseptice, ape de gură
medicinale împotriva cariilor, apă de gură de uz
medical, apă de gură medicamentoasă, apă de
gură pentru uz medical, apă medicinală de gură,
aţă dentară medicinală, geluri medicamentoase
destinate igienei bucale, aplicate prin periere,
pastă de dinți medicamentoasă, preparate
antimicrobiene pentru clătirea gurii, preparate
pentru igiena orală (medicamentoase), produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, produse pentru
curățarea cavității bucale, sprayuri de gură
pentru uz medical, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, absorbante pentru incontinență,
articole sanitare absorbante, scutece igienice
pentru centuri pentru tampoane igienice,

incontinență, saltele de înfășat bebeluși, de
unică folosință, scutece absorbante din celuloză
pentru animale de companie, scutece de pânză,
scutece pentru incontinență, tampoane igienice
de unică folosință pentru incontinență, tampoane
pentru alăptat, tampoane pentru persoanele
care suferă de incontinență, alcool medicinal,
alcool pentru fricțiuni, antiseptice, antiseptice cu
efect profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
bactericizi, bariu pentru radiologie, soluții pentru
lentile de contact, dezinfectante, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectante pentru
lentile de contact, dezinfectanți de uz
medical, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, fitile de sulf (dezinfectante),
germicide, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, loțiuni antibacteriene pentru mâini,
loțiuni medicinale după-ras, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produse antimicrobiene
pentru spălarea feței, produse antiseptice
pentru spălare, produse antiseptice pentru
îngrijirea rănilor, produse de curățare antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, soluții
de sterilizare, soluții neutralizante pentru lentilele
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor de
contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, sprayuri antibacteriene, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate pe
piele, sprayuri antiseptice sub formă de aerosoli
utilizate pe suprafețe dure, produse pentru
sterilizare, substanțe de spălare (sterilizante),
substanțe de sterilizare, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, tampoane de vată
antiseptice, tampoane impregnate cu alcool
pentru uz medical, unguente antiseptice, vată
sterilă (aseptică), argilă antimicrobiană, argilă
pentru utilizare în băi de nămol (baze de
tratament), nămol pentru baie, chiloți igienici
pentru animale de companie, colir, compuși
pentru sterilizarea ouălor, geluri lubrifiante de
uz personal, iodoform, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți igienici, lubrifianți
pe bază de apă pentru uz personal, lubrifianți
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sexuali personali, picături pentru ochi, preparate
antibacteriene din argilă, preparate chimice de
uz sanitar, preparate de curățare și sterilizare
a instrumentelor chirurgicale, preparate de
uz medical pentru spălături, preparate pentru
dezinfectarea unghiilor, preparate pentru
igienizarea aerului, preparate pentru igienizarea
ouălor, preparate sanitare de sterilizare, produse
igienice pentru medicină, șampoane uscate
medicinale, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, soluții de curățare de uz medical,
solvenți de curățare pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, substanțe sub formă de
tablete utilizate pentru sterilizarea apei, truse
portabile de medicamente, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, alimente
dietetice adaptate pentru copii, alimente din lapte
praf pentru bebeluși, alimente pentru copii și
sugari, băuturi pentru copii mici, făină cu adaos
de lactate pentru copii mici, lapte praf lichid
pentru copii mici, lapte praf (alimente pentru
sugari), lapte praf lichid pentru sugari, lapte praf
pentru copii mici, lapte praf pentru sugari și copii
mici, lapte-formulă fără lactoză (pentru sugari),
preparate alimentare pentru bebeluși și sugari,
suplimente cu colostru, înlocuitori pentru laptele
matern, agenți de administrare sub formă de
pelicule solubile care facilitează administrarea
de suplimente alimentare, agenți de eliberare
sub formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
preparate albuminoase de uz medical, alimente
pe bază de albumină de uz medical, alge
roșii marine de uz medical, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, alimente dietetice de
uz medical, alimente dietetice pentru utilizare
în nutriția clinică, alimente liofilizate adaptate
pentru uz medical, alimente omogenizate
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
diabetici (produse speciale), alimente pentru
regimuri alimentare sub supraveghere medicală,
alimente pentru sugari, alimente uscate prin
înghețare adaptate pentru uz medical, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
batoane alimentare ca suplimente nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, băuturi de uz
medical, bomboane de uz medical bogate în
calciu, băuturi (suplimente dietetice), băuturi
dietetice de uz medical, băuturi dietetice pentru
bebeluși de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi îmbogățite cu vitamine de

uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, carne liofilizată adaptată
pentru uz medical, carne uscată prin înghețare
adaptată pentru uz medical, ceai artificial (de
uz medicinal), ceai medicinal, ceaiuri de slăbit
de uz medical, alimente pentru copii mici,
diastaze de uz medical, alimente dietetice (de
uz medical), dropsuri cu supliment de zinc,
extract din scoarță de uz nutraceutic, fibre
dietetice, fibre din semințe de in măcinate
destinate utilizării ca supliment dietetic, glucoză
utilizată ca aditiv alimentar de uz medical,
infuzii dietetice de uz medical, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, lactoză, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, îndulcitori dietetici de
uz medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
înlocuitori dietetici ai zahărului de uz medical,
lapte-formulă pentru sugari, lăptișor de matcă
de uz medical, mentă de uz farmaceutic,
nectar de fructe pentru diabetici, adaptat pentru
uz medical, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, picături cu vitamine, picături de ulei
din ficat de cod, pilule pentru slăbit, plasturi
cu suplimente de vitamine, polen de albine
de uz nutraceutic, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, poțiuni
medicinale, pâine cu conținut scăzut de sare de
uz medical, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine pentru diabetici, adaptată
în scopuri medicale, preparate alimentare
dietetice de uz medical, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate cu amestec de vitamine,
preparate cu factor lipotrop, preparate cu
lizină, preparate cu minerale și vitamine,
preparate cu vitamina a, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate pe bază de
multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse alimentare din
ginseng pentru uz medical, produse alimentare
din ginseng roșu pentru uz medical, produse
derivate din procesarea cerealelor pentru uz
dietetic sau medical, produse neutraceutice
de uz uman, scoarță folosită în scopuri
nutraceutice, săruri de ape minerale, substanțe
dietetice pentru bebeluși, substituți alimentari
sub formă de prafuri, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, suplimente
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alimentare, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu coenzima q10, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare din drojdie de
bere, suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare pe
bază de albumină, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pe bază de drojdie, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pe bază de enzime, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe bază
de lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de ulei de semințe de in, suplimente alimentare
pe bază de clorela, suplimente alimentare pe
bază de ulei de alge cu dha, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare sub
formă de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente cu vitamine utilizate în dializa renală,
suplimente dietetice care conțin aminoacizi,
suplimente dietetice care conțin oligoelemente,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice cu proteine de soia,
suplimente dietetice cu proteine din zer,
suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice din polen
de pin, suplimente dietetice pe bază de
cazeină, suplimente dietetice pe bază de
grâu, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente dietetice pentru oameni, altele
decât cele de uz medical, suplimente dietetice
sub formă de prafuri cu arome de fructe,

suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de pulbere, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
lichide din plante, suplimente medicinale pentru
hrana animalelor, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente naturale dietetice
pentru tratamentul claustrofobiei, suplimente
nutritive, suplimente nutritive care conțin
extracte de ciuperci, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin în principal fier, suplimente
nutritive care conțin în principal magneziu,
suplimente nutritive care conțin în principal
zinc, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente nutritive pe bază de alginat,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente pe bază
de plante, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, tablete de vitamine,
tablete de vitamine efervescente, ulei de pește
pentru scopuri medicale, ulei din ficat de
cod, preparate cu vitamine, vitamine gumate,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
pentru sugari, vitamine și preparate cu vitamine,
zahăr de uz medical, zahăr dietetic de uz
medical.
35. Administrare a afacerilor pentru spitale,
administrare a planurilor de servicii medicale
ale prestatorilor preferați, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, administrare
de programe de rambursare către pacienți,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe și servicii de
rambursare către farmacii, administrare de
personal în scopuri publicitare, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, consultanță privind planificarea carierei,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
evaluarea cerințelor privind personalul, furnizare
de informații privind servicii de transfer al
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angajaților, selectarea personalului prin teste
psihologice, servicii ale agențiilor de plasare
a forței de muncă pentru personalul medical,
servicii ale agențiilor de plasare a forței
de muncă pentru personalul paramedical,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru infirmieri, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă pentru
plasarea personalului medical și de îngrijire,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
facturare medicală, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, organizare de testări ale competențelor
profesionale, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterile la spital, servicii de administrare
a afacerilor în domeniul sănătății, servicii de
facturare medicală pentru doctori, servicii de
facturare în domeniul sănătății, servicii de
consultanță în afaceri, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
managementul clinicilor medicale pentru terți,
managementul spitalelor, managementul relației
cu clienții, negociere de contracte pentru
terți cu plătitorii de servicii medicale,
servicii de transcriere medicală, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea,
consultanță privind administrarea comercială
a cluburilor de sănătate, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale.
servicii de consiliere privind francizarea,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, marketing de
produse, marketing digital, marketing direct,
marketing promoțional, servicii de agenții de

import - export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web, al
unei aplicații mobile sau al oricărei alte forme de
mijloace de comunicare electronică a produselor
enumerate în clasa 05. regruparea în beneficiul
tertilor, a produselor solicitate la protectie
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic,
online, cu amănuntul sau cu ridicata toate în
legatură cu produse farmaceutice și medicale.,
Întocmire de rapoarte psihologice, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale.
41. Consiliere în materie de pregătire medicală,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, coordonare
de cursuri de instruire, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel universitar,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel postuniversitar, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri
prin corespondență, coordonare de seminarii
de instruire pe probleme medicale, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru pacienți, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul sănătății, cursuri de
formare, cursuri de formare avansată, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire privind sănătatea, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cursuri de
pregătire în medicină, cursuri de specializare
pentru medici oncologi, desfășurarea de
seminare în domeniul oncologiei, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți, editare de publicații,
editare de texte scrise (altele decât cele
publicitare), editare de cărți și recenzii, servicii
de editare de casete audio, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte (altele
decât cele publicitare), educație, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
sănătății, educație în domeniul sănătății și
securității în muncă, educație și instruire,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/05/2022

elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, emisiuni de radio (programare),
emitere simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, formare
continuă, formare privind sănătatea și starea de
bine, formare profesională cu privire la primul
ajutor, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, furnizare de cursuri de
instruire la nivel de colegiu, furnizare de cursuri
de instruire la nivel de liceu, furnizare de
cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
informații cu caracter educativ în domeniul
sănătății și condiției fizice, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații on-
line, furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizarea educației, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în domeniul
asistenței medicale și al nutriției, instruire
în domeniul medical, instruire și învățământ
medicale, învățământ, învățământ în universități
sau colegii, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
cicluri de conferințe, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminare de instruire, organizare
de seminare de pregătire continuă, organizare
de seminare în domeniul oncologiei, organizare
de seminarii, conferințe și congrese, organizare
de seminarii și congrese în domeniul medicinei,
organizare de sesiuni de formare, organizare
de simpozioane educaționale, organizare de
webinare, organizare de verificări educaționale,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
predare în domeniul medical, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul

studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, publicare de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
de lucrări științifice, publicare de manuale de
instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de publicații
medicale, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste, publicare de reviste cu
informații științifice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste pe
internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de rezultate ale testelor clinice, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de texte, publicare de
texte medicale, publicare de ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare de cărți, publicare și emitere de
documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de congrese, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (instruire),
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, realizarea de seminarii, servicii de
editare audio și video, servicii de editare
computerizată, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de
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formare în materie de medicină ortopedică,
servicii de formare pentru asistente medicale,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul
chirurgical, servicii de instruire în domeniul
dentar, servicii de instruire în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul opticii, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, servicii de instruire și formare, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
servicii educaționale în sectorul sănătății,
servicii educative în domeniul medicinei,
servicii educative în domeniul oncologiei,
servicii educative în domeniul sănătății, servicii
educative în domeniul farmaceutic, servicii
educative în materie de igienă, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, stabilirea de
standarde de pregătire profesională, stabilirea
de standarde educaționale.
42. Cercetare științifică în scop medical,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
realizarea de rapoarte privind cercetarea
științifică, servicii de analize de sânge,
servicii de analize de sânge pentru cercetare
științifică, analiza serului uman pentru
cercetări medicale, analiza țesuturilor umane
pentru cercetări medicale, cercetare biologică,
cercetare clinică și cercetare medicală, cercetare
medicală, cercetare privind medicamentele,
cercetare privind medicina, cercetare privind
produsele farmaceutice, cercetare în domeniul
farmacogeneticii, cercetare în domeniul
medicinei chineze tradiționale, cercetare și
dezvoltare de vaccinuri și medicamente,
cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic
și al biotehnologiei, cercetare și dezvoltare
științifică, cercetare și testare bacteriologică,
cercetare științifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase, cercetare științifică
în domeniul farmaceuticii, cercetare științifică
în domeniul medicinii sociale, consultanță
privind cercetarea în domeniul farmacogeneticii,
consultanță privind cercetarea și dezvoltarea
farmaceutică, consultanță privind cercetarea și
dezvoltarea în domeniul terapeuticii, consultanță
privind testele în laborator, consultanță în
domeniul cercetării bacteriologice, consultanță și
cercetare în domeniul bacteriologiei, cultivarea
de celule pentru cercetare științifică, dezvoltare
de preparate farmaceutice și medicamente,
dezvoltare de produse farmaceutice, efectuare
de teste clinice în domeniul bolilor
cardiovasculare, efectuare de teste clinice,
efectuare de teste clinice în domeniul terapiei

prin acupunctură, efectuarea de teste clinice,
furnizare de informații despre rezultatele studiilor
clinice pentru produse farmaceutice, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, furnizare
de informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul farmaceutic și al studiilor
clinice, ingineria țesuturilor, inspecția produselor
farmaceutice, investigații științifice în scopuri
medicale, laboratoare medicale, realizare de
teste clinice pentru produse farmaceutice,
realizarea de evaluări timpurii în domeniul
produselor farmaceutice noi, servicii de calibrare
privind aparatura medicală, servicii de cercetare
de laborator privind produsele farmaceutice,
servicii de cercetare farmaceutică, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, servicii
de cercetare în domeniul medical, servicii
de cercetare și dezvoltare pentru industria
farmaceutică, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul farmaceutic, servicii de culturi de
celule pentru scopuri științifice și de cercetare,
pentru alte persoane, servicii de dezvoltare
de produse farmaceutice, servicii de laborator
legate de producția de anticorpi monoclonali,
servicii de laborator pentru cercetări în domeniul
medicinei, servicii de tehnologie a informației
pentru industria farmaceutică și a îngrijirii
sănătății, servicii pentru evaluarea eficienței
produselor farmaceutice, testarea produselor
farmaceutice, teste clinice.
44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii de îngrijire medicală, inclusiv medicină
alternativă, îngrijire sanitară, servicii ambulatorii,
analize de ARN sau de ADN pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, asistență medicală
de urgență, la domiciliu, asistență medicală,
asistență psihologică, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, chiropractică,
chirurgie generala, chirurgie ginecologica,
chirurgie estetică și plastică, consiliere în
domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
nașterii, consiliere în materie de sănătate,
consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind sănătatea
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publică, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță privind psihologia integrativă,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, consultații medicale, controale
medicale, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, depistare medicală
(screening), depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuarea examenelor medicale,
examinare ginecologică de frotiu papanicolau,
examinarea medicală a persoanelor (screening),
examinare psihologică, fizioterapie, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare
de informații despre servicii de asistență
medicală, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de informații
în materie de îngrijiri medicale, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul geriatriei,
furnizare de informații online despre prevenirea
bolilor cardiovasculare și a atacurilor de cord,
furnizare de informații prin internet în domeniul
diabetului, furnizare de informații prin internet
cu privire la tratamentul bolilor cardiovasculare
și cerebrovasculare, furnizare de informații
referitoare la medicină, furnizare de informații
referitoare la nutriție, furnizare de informații
referitoare la psihologie, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
și noutăți în domeniul medicinei, furnizare
de instalații în scopul reabilitării sănătății,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical,
furnizarea de informatii online referitoare la
oncologie, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, imagistică cu raze x de uz medical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
îndepărtarea cu laser a venelor varicoase,
informații medicale, informații referitoare la
donarea de sânge, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, îngrijire paliativă, servicii
de îngrijirea bolnavilor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, întocmire de rapoarte referitoare
la examinarea medicală a persoanelor,

management de servicii de asistență medicală,
asistență medicală, orientare dietetică și
nutrițională, ozonoterapie, pediatrie, pilates
terapeutic, planificare de tratamente medicale,
planificare familială, preparare și dozare
de medicamente, proctologie, planificare de
programe de scădere în greutate, psihiatrie,
psihoterapie, psihoterapie holistică, reabilitare
fizică, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
remodelare corporala, recoltarea și conservarea
sângelui uman, realizare de evaluări și examinări
psihologice, reflexologie, screening de ADN
pentru scopuri medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii ale unei bănci de sânge de
cordon ombilical, servicii clinice homeopatice,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
consultative privind controlul greutății, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii consultative privind pierderea
în greutate, servicii de analiză a urinei, servicii
de analiză de ser sangvin, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de analize de sânge, servicii
de analize medicale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de aromaterapie, servicii de asistență
la naștere, servicii de asistență medicală
pediatrică, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență pentru bolnavi la domiciliu, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de chimioterapie,
servicii de clinici medicale de zi pentru copii
bolnavi, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de consiliere în
materie de instrumente medicale, servicii de
consiliere legate de tratarea bolilor degenerative,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
servicii de consiliere medicală în materie de
dietă, servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță în domeniul chirurgiei,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consultanță legate
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de nutriție, servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, servicii de consultații
psihologice, servicii de control al vederii, servicii
de control fizic, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de depistare
a cancerului testicular, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului, servicii de depistare a cancerului
de prostată, servicii de depistare a diabetului,
servicii de depistare a hipertensiunii, servicii
de depistare a hepatitei, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare
medicală în domeniul apneei în somn, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de dermatologie, servicii
de donare de spermă umană, servicii de
drenaj limfatic, servicii de endocrinologie, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
medicală, servicii de examinare psihologică,
servicii de examinări medicale, servicii de
fertilizare în vitro, servicii de fizioterapie,
servicii de flebotomie, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii de imagistică
medicală, servicii de infirmerie la domiciliu,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de informare medicală, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, servicii de îngrijire postnatală
pentru femei, servicii de inseminare artificială,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de liposucție, servicii de mamografie, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de microdermabraziune,
servicii de micropigmentare, servicii de
monitorizare transtelefonică a inimii, servicii de
muzicoterapie, servicii de optometrie, servicii
de patologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihoterapie,
servicii de radiografie, servicii de reflexologie,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii
de terapie a insomniei, servicii de terapie
a vocii și de logopedie, servicii de terapie
autogenă, servicii de terapie luminoasă, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
testare auditivă, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament

medical la domiciliu, servicii de tratare a
celulitei, servicii de tricologie, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de vaccinare, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii furnizate de spitale private,
servicii ginecologice, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale,
și anume, fertilizare în vitro, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
clinici dentare, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii paramedicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
medici, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie, servicii privind tratamentele de
fertilitate, servicii psihiatrice, servicii terapeutice
cu celule stem, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, studii
de evaluare a sănătății, servicii de urologie,
terapie ayurvedică, terapie cu unde de șoc,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, termoterapie medicală, testare
genetică în scopuri medicale, testare medicală
în scopul diagnosticării sau pentru tratament,
testare psihometrică în scopuri medicale, teste
de sarcină, teste psihiatrice, teste psihologice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/05/2022

efectuate în scopuri medicale, teste vasculare,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități.

───────

(210) M 2022 03793
(151) 31/05/2022
(732) MUSETTE EXIM SRL, STR.

ALEXANDRU DONICI, NR. 2, ETAJ
1, APARTAMENT 4, SECTORUL 2,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 29.01.11

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

clase:
6. Închizători de metal pentru genți, folii metalice
pentru împachetat şi ambalat, cutii de ambalaje
pliabile (metal), recipiente metalice de ambalaj,
jaluzele exterioare metalice, uși și ferestre
metalice, zăvoare de uşi, metalice, mânere de
uşi, nemetalice.

14. Bijuterii, brățări, cercei, coliere, broșe, inele,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, butoni
de cămaşă, butoni de manșetă, ace de
cravată, agrafe de cravată, inele de chei, lanţuri
pentru brelocuri şi pandantive pentru acestea,
pandantive bijuterii, cutii de bijuterii, amulete
(bijuterii), insigne din metale preţioase, ace
bijuterii pentru pălării, cutii de prezentare pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru bijuterii,
curele de ceas, etichete din metal prețios pentru
haine, aplicabile prin coasere, bijuterii pentru
încălțăminte, bijuterii pentru genți, ornamente
pentru îmbrăcăminte (din metale prețioase),
insigne decorative (bijuterii).
16. Publicații, cărţi, buletine informative, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou (cu excepţia mobilei), adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, plicuri și cutii pentru ambalat, cutii
din hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, materiale din hârtie sau
carton pentru ambalare (amortizare, umplutură),
sacoșe de hârtie sau plastic, cutii de pălării
din carton, etichete din hârtie sau carton,
caractere tipografice, forme de tipar, şerveţele şi
garnituri de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, prosoape
din hârtie pentru faţă, șerveţele din hârtie,
statui, figurine şi opere de artă din hârtie sau
carton, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, agende, invitaţii (papetărie), coperţi
(papetărie), dosare și mape pentru documente
(papetărie), bannere din hârtie, calendare,
carduri din hârtie sau carton, cupoane tipărite,
fluturaşi publicitari, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, ilustraţii, felicitări (tipărite), postere,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, suporturi pentru paşapoarte, penare/
cutii pentru stilouri, abţibilduri (papetărie),
abțibilduri decorative pentru tălpile pantofilor,
abțibilduri din hârtie aplicate prin călcare, hârtie
de toaletă/hârtie igienică, imagini autoadezive de
lipit pe pardoseli, hârtie cu semințe pentru plantat
(papetărie).
18. Bagaje şi genţi de transport, geamantane,
cufere (de voiaj), genţi de voiaj, genţi tip
marsupiu pentru transportul copiilor, port-
bebe, ghiozdane, ghiozdane şcolare, genți
pentru școală, rucsacuri, serviete diplomat,
serviete, genți, genţi de mână, genţi de umăr,
genți de seară, genţi de plajă, genți plic,
genți pentru scutece, genţi pentru sporturi,
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genţi pentru camping, poșete, borsete, plase
pentru cumpărături, sacoşe de cumpărături,
reutilizabile, curele pentru umăr (bretele) din
piele, seturi de voiaj (din piele), genţi de
cosmetice, nedotate, pungi pentru articole de
toaletă, nespecifice, seturi de organizare a
bagajelor, etichete pentru bagaje şi genţi,
etichete din piele pentru haine, aplicabile prin
coasere, etichete adezive din piele, pentru genți,
etuiuri pentru cărţile de vizită, portchei, portofele,
portofele pentru carduri, mape (portdocumente),
centuri din piele, curele din piele, cutii din piele
pentru pălării, borsete pentru unelte, vândute
goale, genți pentru instrumente și partituri
muzicale, huse de voiaj pentru articolele de
îmbrăcăminte, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar,
jaluzele şi obloane interioare, saltele, somiere,
perne, cutii de scrisori, nemetalice sau din
zidărie, perdele decorative din mărgele, suporturi
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, figurine
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, zăvoare de uşi,
nemetalice, mânere de uşi, nemetalice, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, obiecte
publicitare gonflabile, organizatoare pentru
bijuterii, panouri de agăţat cheile, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
containere pentru ambalare din plastic, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), etichete din plastic sau
cauciuc pentru haine, aplicabile prin coasere,
cutii pliabile pentru ambalaje (lemn), cutii pliabile
pentru ambalaje (plastic).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă
(cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor),
veselă, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii), sticlărie,
porţelan şi lut, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
borcane, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru uz casnic, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, coşuri pentru uz
casnic, sticle, cutii de sticlă, cutii pentru ceaiuri,
perii pentru încălţăminte, dispozitive pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice

și neelectrice, sfeşnice, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, periuțe de dinți, aţă
dentară, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, perii pentru machiaj, bureţi
pentru machiaj, perii pentru unghii, pudriere,
goale, truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, ghivece
de flori, învelitori, nu din hârtie, pentru ghivecele
de flori, jardiniere, mănuşi de grădinărit,
stropitoare, baloane de sticlă (recipiente), sfere
decorative din sticlă, mozaicuri din sticlă (nu
cele pentru construcţii), mănuşi pentru uz casnic,
mănuşi pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/
mănuşi de grătar, acvarii și terarii de interior,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, dozatoare de săpun, savoniere,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
bare şi inele pentru prosoape, flacoane
inteligente pentru medicamente, comercializate
fără conținut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, etichete textile pentru haine, aplicabile
prin coasere, etichete textile adezive pentru
genți, ambalaje din material textil pentru cadouri.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și/sau copii, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, îmbrăcăminte
cu protecție contra vântului, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, costume de
bal mascat și de halloween, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, costume de
gimnastică, costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume de patinaj, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, combinezoane de
schi, combinezoane pentru snowboard, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bluze și
șorturi pentru sport, bustiere sport, maiouri
pentru sport, pantaloni de sport, treninguri pentru
sport, blazere, bluze, bluze de trening, body-uri
(articole de îmbrăcăminte), cămăși, cardigane,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
helănci, pulovere, veste, veste de pescar,
sacouri, topuri (articole vestimentare), tricouri,
tunici, costume, costume bărbătești, taioare,
colanți, pantaloni, pantaloni mulați, pantaloni din
denim, fuste, rochii, rochii de bal, rochii de
mireasă, salopete, pantaloni salopetă cu pieptar,
șalvari, sarafane (rochii), șorturi, cape, pelerine,
geci, haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine tip
parka, haine tricotate, jachete groase, mantouri,
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paltoane, pardesiuri din molton, trenciuri, lenjerie
de corp, camizole, capoate, sutiene, chiloți de
damă, boxeri pentru bărbați (lenjerie intimă),
șosete, ciorapi, combinezoane (lenjerie intimă),
furouri (articole de îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), costume de baie,
short bărbătesc de baie, bustiere, haine de
casă, halate de baie, halate de plajă, halate
de casă, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de dormit, pijamale, maiouri, scutece tip
chilot (îmbrăcăminte), baticuri, eșarfe, fulare
(îmbrăcăminte), șaluri, mănuși, măști de față
(articole de modă), papioane, cravate, viziere
(articole de acoperire a capului), centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), curele (îmbrăcăminte),
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
gulere detașabile, jambiere, articole de
încălțăminte, cizme, espadrile, ghete, ghete
sport, pantofi, pantofi sport, încălțăminte
de plajă, sandale, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte impermeabilă,
încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte pentru
pescuit, încălțăminte pentru timpul liber,
mocasini, saboți, papuci de baie, opincuțe de
balet, balerini, papuci de casă, șlapi, papuci
de unică folosință, articole care servesc la
acoperirea capului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), fesuri,
căciuli, pălării, șepci sportive.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, panglici și funde
pentru împachetat cadouri, nu din hârtie,
nasturi, copci de tip moş şi babă, închizători
pentru bluze/închizători pentru fixarea rochiei
pe corp, închizători pentru îmbrăcăminte,
ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, agrafe de
păr, clame de păr, elastice de păr, funde
pentru păr, broşe (accesorii de îmbrăcăminte),
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), fermoare, pandantive (altele
decât cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanţuri pentru brelocuri), ghirlande artificiale,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, ornamente pentru pălării, monograme
pentru marcarea lenjeriilor, insigne ornamentale
(nasturi), cutii de cusut, seturi de cusut,
închizători de pantofi, ornamente pentru
pantofi, ornamente realizate din plastic
pentru încălțăminte, catarame pentru pantofi,
ornamente pentru îmbrăcăminte, piese care
se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), catarame pentru genți,

fermoare pentru genţi, cleme de închidere pentru
genți.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale (nu din materiale textile), tapet din
material textil, tapete de plastic, tapet de plută.

───────

(210) M 2022 03794
(151) 31/05/2022
(732) MAUR SECURITY, ȘOS.

GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
NR. 269, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAUR SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță.

───────
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(210) M 2022 03795
(151) 31/05/2022
(732) CIOBANAȘU BOGDAN-RAREȘ,

STR. BASTIONULUI NR. 1, BL.
8, SC. A, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
551002, SIBIU, ROMANIA

(540)

DACIA film

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.16; 03.01.20; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Producție audio, video și multimedia și
fotografie.

───────

(210) M 2022 03796
(151) 31/05/2022
(732) ALEXIA 2002 STYLE SRL, STR.

NEGRU VODĂ NR. 156, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140043, TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

PIZZA Raffaele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.14;
26.11.01

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#076739) alb (HEX #ffffff), roșu (HEX
#ef1c25, #bc202d), galben (HEX
#fceec7)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de pizzerie.

───────
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(210) M 2022 03797
(151) 31/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

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

(540)
Rezolvare la balonare!

(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, 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, 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 (exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2022 03798
(151) 31/05/2022
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

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

(540)
Te paște o balonare ?

(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, 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, 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 (exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2022 03799
(151) 31/05/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

KRIGEL, STR. KOSSUTH LAJOS
NR. 208 A, JUD. HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ NR.15A, BL.2,
AP.13, C.P. 640, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
SZÉKELYFÖLDI

RÖNKHÚZÓ BAJNOKSÁG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de concursuri ecvestre, servicii
educative, de divertisment și sportive,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
administrare (organizare) de competiții,
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, coordonare de expoziții cu scop
educativ, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, organizare de activități în domeniul
sporturilor electronice, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de competiții educative,
organizare de competiții artistice, organizare de
ceremonii de premiere pentru recunoașterea
actelor de curaj, organizare de competiții în
scopul instruirii, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare de
congrese în scop de instruire, organizare de
convenții cu scopuri educative, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de concursuri în scopuri educative, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de competiții sub formă de curse,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare de seminarii, organizare de întâlniri
în scopuri recreative, organizare de jocuri,
competiții și concursuri cu întrebări, organizare
de jocuri și competiții, organizare de jocuri,
organizare de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții în scop de

instruire, organizare de expoziții educaționale,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții de animale, organizare
de expoziții de animale în scopuri culturale sau
educative, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de convenții în scopuri
de divertisment, organizare și coordonare de
jocuri, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare
și coordonare de competiții, organizare și
coordonare de competiții (educație sau
divertisment), organizare de turnee sportive,
organizare de spectacole în scopuri educative,
organizare de seminarii pe teme recreative,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
organizarea de cursuri de instruire pentru turiști,
organizarea de convenții în scopuri recreative,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, demonstrații în direct
pentru divertisment, divertisment de tipul
spectacolelor de circ, divertisment în direct,
furnizare de spectacole de divertisment în direct,
furnizare de spectacole în direct, prezentare
de concerte, organizare și prezentare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
muzicale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de expoziții de divertisment în cadrul
spectacolelor de magie, producție de spectacole
scenice, producție de spectacole în direct,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
producția de spectacole în direct, prezentare de
spectacole de varietăți, educație, divertisment și
sport, parcuri de distracție și tematice, târguri,
grădini zoologice și muzee, parcuri de distracție,
servicii ale parcurilor tematice, servicii asigurate
de grădinile zoologice, servicii specifice
parcurilor de distracții și tematice, servicii
specifice parcurilor de aventură, organizare
de competiții, organizarea de competiții,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de competiții sportive, organizare de competiții
recreative, organizare de activități sportive
și competiții, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizarea de competiții
de sporturi electronice (e-sports), organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de consultanță
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în domeniul competițiilor culinare, organizare,
planificare și coordonare de competiții sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizarea de competiții
în scopuri culturale, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive
și de atletism și programe de decernare
de premii, divertisment de tipul competițiilor
desfășurate pe pistă și pe teren, servicii
în domeniul jocurilor electronice și competiții
organizate prin internet, divertisment sub formă
de competiții de sporturi electronice, concursuri
televizate, concursuri cu cai, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizarea concursurilor
de divertisment, coordonare de concursuri
prin telefon, organizare de concursuri de
divertisment, organizarea de concursuri de
frumusețe, producție de concursuri de talente,
servicii de divertisment legate de concursuri,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizarea de concursuri în
domeniul educație sau divertisment, servicii
de divertisment sub formă de concursuri,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), pregătire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie în cadrul concursurilor
pentru animale de companie, pregătire în
echitație, servicii de pregătire în echitație, servicii
recreative legate de echitație, închiriere de
echipament pentru activități de echitație pentru
amatori.

───────

(210) M 2022 03800
(151) 31/05/2022
(732) OMG FOOD SRL, STR.

POȘTAȘULUI NR. 6, BL. 9,
SC.1, ET. 6, AP. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HARD TASTE FRESH ONLY!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.01; 26.11.02

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

30. Pizza, blat de pizza, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, pizza (preparată), pizza
proaspătă, pizza împăturită (calzone), pizza fără
gluten, blaturi de pizza, mâncăruri preparate sub
formă de pizza.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
lucrări de birou.
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.

───────
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(210) M 2022 03801
(151) 31/05/2022
(732) ANAMAR OPTIMAC, TRIUMFULUI

NR. 23, CAMERA 1, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
CASCO LA OCHELARI

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

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

───────

(210) M 2022 03802
(151) 31/05/2022
(732) ILIE IONUȚ, STR. GRIGORE

COBALCESCU NR. 16, BL. A, AP.
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THEVA HEIZKORPER
PREMIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
11. Radiatoare pentru instalațiile de încălzire
centrala - tip portprosop.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor prin mediile
de comunicare în scopul comercializării, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata privitoare
la instalații de încălzire și accesorii pentru
acestea.

───────

(210) M 2022 03803
(151) 31/05/2022
(732) ILIE IONUȚ, STR. GRIGORE

COBALCESCU NR. 16, BL. A, AP.
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAUSER Premium Heizkorper
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri, negru, roșu,
galben

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

11. Radiatoare pentru instalațiile de încălzire
centrală, respectiv tip portprosop.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor prin mediile
de comunicare în scopul comercializării, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata privitoare
la instalații de încălzire și accesorii pentru
acestea.

───────

(210) M 2022 03804
(151) 31/05/2022
(732) ILIE IONUȚ, STR. GRIGORE

COBALCESCU NR. 16, BL. A, AP.
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Biali Idraulica PPR-C SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, verde, gri,
roșu

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

11. Radiatoare pentru instalațiile de încălzire
centrală, respectiv tip portprosop.
17. Materiale de etanșare, umplere și izolare,
conducte flexibile nemetalice, repectiv țevi,
tuburi și furtunuri flexibile nemetalice, frtunuri din
pânză cauciucată, fitinguri nemetalice pentru țevi
și conducte flexibile, rigide și de aer condiționat,
îmbinări garnituri de etanșare nemetalice pentru
țevi și conducte, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru țevi și conducte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor prin mediile
de comunicare în scopul comercializării, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata privitoare
la instalații de încălzire și accesorii pentru
acestea.

───────

(210) M 2022 03805
(151) 31/05/2022
(732) ACVARISTICA PAS CU PAS SRL,

BDUL. DACIA NR. 94, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ACVARISTICA PAS CU PAS

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

35. Publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele de comunicare cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv online
prin internet, rețele de socializare sau prin
intermediul unui site web sau platforme media
proprii sau terțe, publicitate pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de acvaristică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu servicii de acvaristică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu ziare, reviste, cărți electronice,
casete video și CD înregistrate, articole în format
electronic, publicații electronice descărcabile,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/05/2022

administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
acvaristica, cu serviciile prestate proprii sau ale
terților, precum și cu produsele comercializate,
servicii publicitare privind publicațiile electronice,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, organizare
pentru dispunerea de spațiu publicitar în
publicații electronice online, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, bloguri, publicații
editoriale online, ziare și reviste, abonamente la
ziare, reviste și publicații , inclusiv electronice,
organizare de abonamente la mijloace de
informare pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de intermediere comercială, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.

───────

(210) M 2022 03807
(151) 31/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STRADA PRINCIPALĂ, NR.
25, SAT FILIPEȘTI, JUD. BACĂU,
COM. BOGDĂNEȘTI , 607071,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LuMa creator de gust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 100), mov

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 03809
(151) 31/05/2022
(732) FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STRADA PRINCIPALĂ, NR.
25, SAT FILIPEȘTI, JUD. BACĂU,
COM. BOGDĂNEȘTI , 607071,
BACĂU, ROMANIA

(540)

MaLu creator de gust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.01; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 100), mov

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 03810
(151) 31/05/2022
(732) TOTALMED SRL, STR.

REPUBLICII NR.127, JUD.
BRASOV, SANPETRU, 507190,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TOTALMED
APARATURA MEDICALA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 24.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#006AA0,HEX #0080B4), gri (HEX
#C2C4C6)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2022 03812
(151) 31/05/2022
(732) CORINA-IOANA STEREA, STR.

FETESTI NR.48C, ET.1 AP.11,
SECTOR 3, BUCURESTI, 104,
ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., IOAN BIANU 27, ETAJ 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
011091, ROMANIA

(540)
Eu sunt ANA

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

41. Servicii oferite de ateliere recreative, ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare
de ateliere și seminare, coordonare de
ateliere de pregătire profesională, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, prezentare de evenimente
de divertisment în direct, rezervare de bilete
la evenimente culturale, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.

───────

(210) M 2022 03813
(151) 31/05/2022
(732) EVOLIO MOBILITY SRL, PIATA

MONTREAL 10, WTCB SA,
INTRAREA B4, ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011469, ROMANIA

(540)
EVOCAR

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

12. Vehicule electrice, autobuze electrice.
───────
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(210) M 2022 03814
(151) 31/05/2022
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS

ALEXANDRIA NR. 9, BL 4.
SC A. AP 9, ET 4, SECTOR 5,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)
TRANSYLVANIA
GUESTHOUSE

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

39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor, servicii de ghizi de turism privind
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de ghizi turistici, servicii
de ghizi pentru călătorii, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, organizare de
expediții, organizarea de excursii, organizare
de tururi, organizarea tururilor, organizarea
transportării, organizarea transportului,
organizarea croazierelor, organizare de excursii,
organizare de croaziere, organizare de
zboruri, organizarea de călătorii, organizarea
de excursii, organizare de rute turistice,
organizare de vizite turistice, organizare
de circuite turistice, organizarea de
călătorii, organizarea transportului de pasageri,
organizarea transferului de bagaje, organizarea
serviciilor de transport, organizarea transportului
cu taxiul, organizări de circuite turistice, servicii
de informații turistice, coordonare de tururi
turistice, servicii ale ghidelor turistice personale,
organizarea de rute turistice (transport), servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, organizare
și realizare de vizite turistice, servicii de rezervări
de circuite turistice, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, organizare de circuite turistice
cu ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizare de vizite turistice cu ghid, organizare
de plimbări turistice cu ghid, servicii de transport
pentru excursii turistice, furnizare de indicații
rutiere pentru scopuri turistice, organizare de
plimbări turistice cu ghid pentru terți, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite

turistice, furnizare de informații pe internet
despre călătorii turistice, servicii de vizitare a
obiectivelor turistice, ghid turistic și excursii,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii
și circuite turistice, rezervări pentru călătorii,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervări pentru călătorii,
servicii de rezervare pentru călătorii, organizare
de călătorii în străinătate, organizarea de
călătorii cu autobuzul, organizare de călătorii
de afaceri, servicii de planificare de călătorii,
organizare de călătorii și croaziere, rezervare de
locuri (pentru călătorii), furnizarea de informații
despre călătorii, organizare și intermediere
de călătorii, agenți pentru organizarea de
călătorii, organizare de călătorii de vacanță,
rezervări pentru călătorii, planificarea călătoriilor,
servicii de călătorii aeriene, furnizare de
informații online despre călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, servicii
de rezervare de locuri (călătorii), rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi), agenții de
rezervare a călătoriilor, consultanță în legătură
cu călătoriile, servicii de informații privind
călătoriile, organizare și rezervare de călătorii,
organizare de transport și călătorii, servicii de
emitere de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii, servicii
pentru rezervarea de locuri pentru călătorii,
servicii de rezervare de locuri pentru călătorii,
servicii de rezervare pentru călătorii și transport,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
servicii de consultanță și informații pentru
călătorii, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, servicii de agenție pentru organizarea
călătoriilor, furnizare de informații despre
transport și călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii, rezervare de călătorii
și tururi de vacanță, rezervare de locuri pentru
călătorii cu autocarul, rezervare de locuri pentru
călătorii cu avionul, rezervare de locuri pentru
călătorii cu trenul, furnizare de nave de croazieră
pentru călătorii, rezervări de bilete pentru
călătorii cu trenul, servicii de touroperatori pentru
rezervarea de călătorii, coordonarea organizării
de călătorii individuale și de grup, furnizarea
de informații privind aspecte legate de călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare la
călătorii, servicii de rezervare oferite de agenții
pentru călătorii, servicii de pachete de vacanță
pentru organizarea călătoriilor, organizare și
rezervare de călătorii pentru pachete de vacanță,
servicii pentru furnizarea de informații privind
călătoriile, organizare de călătorii în străinătate
în scopuri culturale, planificare, organizare și
rezervare de călătorii prin mijloace electronice,
servicii de împachetare pentru protejarea
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bagajelor în timpul călătoriilor, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, servicii de rezervare oferite
de agenții pentru călătorii cu avionul, furnizare
de informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații cu
privire la călătorii și transport, prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, organizare de călătorii
sub forma unui program de bonificare pentru
clienții cardurilor de credit, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, consultanță în domeniul călătoriilor de
afaceri, oferită de call center-uri și de hotline-
uri, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, servicii de rezervări
oferite de agenții pentru tururi pentru vizitarea
obiectivelor turistice, organizare de călătorii cu
avionul, rezervare de cușete pentru călătorii,
servicii de rezervare pentru călătorii pe uscat,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de rezervări
pentru călătorii.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare hotelieră,
servicii de cazare temporară, rezervare de
cazare la hotel, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru reuniuni, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii ale agențiilor
de cazare, servicii de cazare pentru evenimente,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
camping pentru turiști (cazare), asigurare de
cazare temporară pentru lucru, asigurare de
facilități pentru târguri (cazare), furnizare de
locuri cazare pentru reuniuni, rezervări de spații
de cazare temporară, servicii de cazare în
stațiuni turistice, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
rezervare pe internet de cazare temporară,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, rezervare
de locuri de cazare la hoteluri, închiriere de
locuri de cazare pentru vacanțe, rezervare de
locuri de cazare pentru vacanțe, asigurare de

spații de cazare pentru turiști, organizare de
locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, rezervare de
locuri de cazare pentru călători, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, intermediere de spații de
cazare pentru membrii, furnizare de informații
pe internet despre cazare, cazare temporară
oferită de ferme de agrement, cazare temporară
furnizată de centre de recuperare, servicii de
caritate, și anume cazarea temporară, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, rezervare de spații de
cazare în cadrul campingurilor, evaluare locuri de
cazare pe timp de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, servicii de touroperatori pentru
rezervarea de cazare temporară, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
servicii de rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii de adăpost de urgență (locuri de
cazare temporară), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), servicii de rezervare
a locurilor de cazare (time-share), servicii de
cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, servicii de recepție pentru cazare
temporară (înmânare de chei), servicii furnizate
de o agenție pentru rezervarea de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de cazare
temporară, închiriere de cazare temporară în
case și apartamente de vacanță, rezervare
de cazare temporară sub formă de case de
vacanță, furnizare de cazare temporară ca parte
a pachetelor de ospitalitate, servicii ale agențiilor
de rezervare de locuri de cazare (time-share),
servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare (time-share), furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare, servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor și
servicii de agenții pentru rezervarea cazării pe
timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, închiriere de case
de vacanță, servicii oferite de case de vacanță.

───────
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(210) M 2022 03815
(151) 31/05/2022
(732) PGS GLOBAL TRADING SRL,

STR. AUREL PERŞU NR. 132-158,
PARCELA 17, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 126-130, BL.
8, ET. 9, AP. 50,SC.A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

Friendly organic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
485C), verde (Pantone 361C), alb

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

3. Loțiuni pentru după bărbierit, săpun
antiperspirant, săruri de albire, sodă de albire,
lac pentru cizme, cretă de curățare, preparate
pentru curățare, preparate pentru îndepărtarea
culorii, truse cosmetice, produse cosmetice,
geluri de albire dentară, săpun deodorant,
apă de colonie, preparate pentru curățare
uscată, ceară pentru podea. înălbitor pentru
rufe, produse de albăstnrea rufelor, produse
pentru scrobirea rufelor, amidon pentru rufe,
ceară pentru rufe, preparate de albire in scopuri
cosmetice si în scopuri casnice, preparate pentru
albirea pielii, parfumuri, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, preparate de lustruit, pietre de
lustruit, ceară de lustruit, șampoane, preparate
de bărbierit, săpun de ras, săpun pentru
îndepărtarea petelor, preparate de protecție
solară, articole de toaletă, preparate pentru
spălat.

───────

(210) M 2022 03816
(151) 31/05/2022
(732) ZDRANGZBANG FACTORY SRL,

INTR. CASTELULUI NR. 5, JUD.
ILFOV, MOGOSOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)
AquaWeeFeed

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

21. Dispozitive electronice de hrănire pentru
animale de companie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.

───────

(210) M 2022 03817
(151) 31/05/2022
(732) SC QCAR SRL, STR. ȘTEFAN

VELOVAN NR. 11, BL.B6, SCARA
1, ET. 4, AP.9, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

QCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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 și odorizante, lustruire,
degresare și abrazive, odorizante de casă,
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sprayuri odorizante pentru cameră, articole de
parfumerie și odorizante, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, parfumuri pentru
automobile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri din clasa 03 cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații

comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, comerț
online cu produse din clasa 03, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
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personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
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 administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────

(210) M 2022 03818
(151) 31/05/2022
(732) SC ROYAL SA, STR. MIHAI

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

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Savini GUSTURI
FINE DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

30. Cafea ceai, cacao zahar orez tapioca sago
înlocuitori de cafea (făină și preparare făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie
înghețată comestibilă: miere sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare muștar otet sosuri
(condimente) mirodenii, gheată. .
35. Publicitate, conducerea si admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
prin corespondenta sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de agenții de import-export.

───────
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(210) M 2022 03819
(151) 31/05/2022
(732) ION VLAD, STR. ARDEALULUI,

NR. 33A, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)
NELU VLAD ȘI

FORMAȚIA AZUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment prin
telefon, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format

mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj de
producții de divertisment lejer, servicii de
music-hall, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), organizarea de turnee
sub formă de servicii de divertisment,
organizarea de tabere de vară (divertisment
și educație), servicii oferite de studiouri
cinematografice, servicii oferite de studiouri de
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dans, organizarea de spectacole de televiziune
prin satelit, organizarea de spectacole de teatru,
atât de animație, cât și de acțiune, organizarea
de spectacole de focuri de artificii, sisteme de
joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii de
sporturi electronice, servicii de videotecă, servicii
educative, oferite de școli, servicii electronice
de ghid de vizionare tv, servicii în domeniul
producției de spectacole, servicii de informații
prin telefon referitoare la divertisment, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri de război,
servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de mixare muzicală, servicii
de montaj de divertisment lejer, servicii de
organizare și coordonare de concursuri de
frumusețe, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun
de înregistrări audio și video, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,

servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment audio, servicii
de divertisment cinematografic, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical animat, servicii de
divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment pe nave de croazieră, servicii
de agrement, servicii de animatori, servicii
de cabaret, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, servicii de club de
cabaret, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de fani, servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, regie artistică pentru
artiști scenici, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, regizare sau prezentare de piese,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, sală de evadare (divertisment),
seriale de televiziune prin satelit, servicii
ale agențiilor de divertisment, servicii
ale centrelor de divertisment, servicii ale
cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
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filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de
divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe de știri pentru cinema,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 03820
(151) 31/05/2022
(732) DUBA CU RECLAME SRL,

STR. PODULUI, NR. 24,
JUD. CONSTANŢA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

DUBA CU RECLAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.07; 26.04.04

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
prestate de către firmele de publicitate care
se ocupă de comunicări publice, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare
şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
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publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, marketing cu public ţintă.

───────

(210) M 2022 03821
(151) 31/05/2022
(732) SC . EUROPA STAR SRL, SAT

ADUNATII COPACENI, NR. DN5,
JUDEȚUL GIURGIU, ADUNATII
COPACENI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

BUNĂTĂRIE Bunătăţi din
grâne cum erau odată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.02; 05.03.13; 29.01.11

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2022 03822
(151) 31/05/2022
(732) DANIEL-IULIAN BUDULUȘ,

STR. LACULUI, NR. 1BIS,
SAT OSTRATU, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)
360LIVE.EVENTS

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

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

───────

(210) M 2022 03823
(151) 31/05/2022
(732) LOADINBOX SA, LOT 3 12 RUE

VIVIENNE, PARIS, 75002, FRANȚA
(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,

STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CORN POWER

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

31. Culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere nepreparate
si neprocesate, grăunțe (semințe), grăunțe
(cereale), cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, grăunțe, semințe pentru
agricultură, grăunțe neprocesate pentru hrănirea
animalelor, cereale pentru hrănirea animalelor,
cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor), pentru
hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale
fortificatoare, substanțe alimentare fortificatoare
pentru animale, produse alimentare și hrană
pentru animale ce conține porumb, hrană
premixată pentru animale, hrană sintetică pentru
animale, altele decât cele de uz medical,
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obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
condimente neprocesate pentru hrană animală,
plante și flori naturale, răsaduri, plante verzi,
butași de plante și alte părți de plante verzi ce pot
fi folosite pentru însămânțare, porumb procesat
pentru hrănirea animalelor, produse din porumb
pentru hrănirea animalelor.
35. Prezentarea pe orice mijloc de comunicare,
pentru vânzare cu amănuntul sau cu ridicata,
prin intermediul unui site de internet și într-
un magazin, a următoarelor produse: grăunțe
(semințe), grăunțe (cereale), cereale sub formă
de grăunte, neprelucrate, grăunțe, semințe
pentru agricultură, grăunțe neprocesate pentru
hrănirea animalelor, cereale pentru hrănirea
animalelor, cereale (reziduuri din tratarea
grăunțelor), pentru hrana animalelor, făină
pentru animale, fân, produse alimentare și
hrană pentru animale, produse alimentare și
hrană pentru animale fortificatoare, substanțe
alimentare fortificatoare pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale ce conține
porumb, hrană premixată pentru animale, hrană
sintetică pentru animale, altele decât cele de uz
medical, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, condimente neprocesate pentru hrană
animală, plante și flori naturale, răsaduri, plante
verzi, butași de plante și alte părți de plante verzi
ce pot fi folosite pentru însămânțare, porumb
procesat pentru hrănirea animalelor, produse din
porumb pentru hrănirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online sau în magazine,
a produselor următoare: grăunțe (semințe),
grăunțe (cereale), cereale sub formă de
grăunte, neprelucrate, grăunțe, semințe pentru
agricultură, grăunțe neprocesate pentru hrănirea
animalelor, cereale pentru hrănirea animalelor,
cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor), pentru
hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale
fortificatoare, substanțe alimentare fortificatoare
pentru animale, produse alimentare și hrană
pentru animale ce conține porumb, hrană
premixată pentru animale, hrană sintetică pentru
animale, altele decât cele de uz medical,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
condimente neprocesate pentru hrană animală,
plante și flori naturale, răsaduri, plante verzi,
butași de plante și alte părți de plante verzi ce pot
fi folosite pentru însămânțare, porumb procesat
pentru hrănirea animalelor, produse din porumb
pentru hrănirea animalelor.
42. Servicii de cercetare și dezvoltare în
domeniul biotehnologiei, a varietății plantelor
și a soiulilor de plante, studii și proiecte de
cercetări tehnice, evaluări, estimări și cercetări

în domeniul științific efectuate de ingineri,
cercetători sau oameni de știință, servicii de
cercetare și dezvoltare (selecție, creare de soiuri,
servicii de pepinieră) pentru semințe și răsaduri,
servicii de cercetare și dezvoltare pentru
semințe noi pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de cercetare pentru producţia
de seminţe, realizare de studii de inginerie,
servicii de proiectare tehnică.

───────

(210) M 2022 03824
(151) 31/05/2022
(732) COTNARI S.A., STR. COTNARI,

JUD. IAŞI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR. 5,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
ADN COTNARI

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 03825
(151) 31/05/2022
(732) MAZE HOME DESIGN SRL, STR.

LT. ALEXANDRU POPESCU,
NR. 9B, MANSARDA, CAM.3,
MODULUL B3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ADORE HOME

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

11. Aparate şi instalații de iluminat, stâlpi de
iluminat, corpuri de iluminat pentru luminat
festiv, lanterne de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, accesorii de iluminat,
elemente de iluminat, becuri de iluminat,
corpuri de iluminat, proiectoare de iluminat,
plafoniere (corpuri de iluminat), instalații pentru
iluminat stradal, accesorii electrice de iluminat,
ornamente pentru iluminat (accesorii), tuburi
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luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, corpuri de iluminat arhitectural, spoturi
pentru iluminatul casnic, instalații de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate şi
instalaţii de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat și reflectoare, corpuri de
iluminat cu led lumini led pentru iluminatul
public, lămpi cu arc (corpuri de iluminat),
aparate de iluminat fîxabile pe tavan, aparate de
iluminat electrice de interior, corpuri de iluminat
de uz casnic, aparate de iluminat cu ecran
plat, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled).
20. Mobilă superpozabilă, mobilă antichizată,
mobilă curbată, rafturi de mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă și mobilier, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
elemente de separare individuale (mobilă),
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
somiere, fotolii, paturi, biblioteci, scaune, mese,
dulapuri, cuiere, console, uşi pentru mobilă,
mobilă, rafturi.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, online, servicii de agenţii de import-
export cu amănuntul şi cu ridicata, online.

───────

(210) M 2022 03826
(151) 31/05/2022
(732) MAZE HOME DESIGN SRL, STR.

LT.ALEXANDRU POPESCU,
NR. 9B, MANSARDA, CAM.3,
MODULUL B3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MAZE HOME

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

11. Aparate şi instalații de iluminat, stâlpi de
iluminat, corpuri de iluminat pentru luminat
festiv, lanterne de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, accesorii de iluminat,
elemente de iluminat, becuri de iluminat,
corpuri de iluminat, proiectoare de iluminat,
plafoniere (corpuri de iluminat), instalații pentru
iluminat stradal, accesorii electrice de iluminat,
ornamente pentru iluminat (accesorii), tuburi
luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, corpuri de iluminat arhitectural, spoturi
pentru iluminatul casnic, instalații de iluminat

pentru exterior, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate şi
instalaţii de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat și reflectoare, corpuri de
iluminat cu led lumini led pentru iluminatul
public, lămpi cu arc (corpuri de iluminat),
aparate de iluminat fîxabile pe tavan, aparate de
iluminat electrice de interior, corpuri de iluminat
de uz casnic, aparate de iluminat cu ecran
plat, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled).
20. Mobilă superpozabilă, mobilă antichizată,
mobilă curbată, rafturi de mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă și mobilier, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
elemente de separare individuale (mobilă),
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
somiere, fotolii, paturi, biblioteci, scaune, mese,
dulapuri, cuiere, console, uşi pentru mobilă,
mobilă, rafturi.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, online, servicii de agenţii de import-
export cu amănuntul şi cu ridicata, online.

───────
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(210) M 2022 03827
(151) 31/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Sanvero VitaOftal

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.24; 02.09.04; 26.11.12; 26.01.03

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

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, produse farmaceutice pentru ochi,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
și tulburărilor ochilor, preparate cu vitamina A,
preparate cu vitamina B, suplimente nutritive
care conțin în principal zinc.
35. Publicitate, publicitate și marketing.

───────

(210) M 2022 03828
(151) 31/05/2022
(732) LOLITA COMPANY SRL, STR.

SOARELUI, NR. 7, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Natural Fresh Greens
by Lolita Company

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
05.03.13; 26.01.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, alb

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

31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, ciuperci, plante și roadele
proaspete ale acestora, copaci și produse
forestiere, alge neprocesate pentru consumul
uman, alge pentru consum uman şi animal,
alge proaspete, alge roşii marine altele decât
cele de uz medical, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, aloe vera, proaspătă,
pentru uz alimentar, alune neprelucrate, alune
caju proaspete, alune proaspete, amestecuri
de fructe (proaspete), amestecuri de seminţe
sălbatice, ananas guava (feijoa) proaspăt,
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ananas proaspăt, anghinare crude, anghinare
neprelucrate, anghinare proaspete, anghinare,
proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ardei chilli, ardei chilli neprelucraţi,
ardei gras, proaspăt, ardei graşi cruzi, ardei
graşi neprelucraţi, ardei iute (plante), ardei
proaspeţi, arpagic proaspăt, asmăţui, proaspăt,
avocado crud, avocado neprelucrat, avocado
proaspete, bacă, fructe proaspete, bagase
de trestie de zahăr crude, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains
proaspete, banane proaspete, boabe crude de
cacao, boabe de malţ (neprelucrate), boabe de
soia proaspete, bureţi-galbeni proaspeţi, caise
crude, caise neprelucrate, caise proaspete,
cartofi, proaspeţi, cartofi cruzi, cartofi dulci,
proaspeţi, cartofi dulci, proaspeţi (yam), cartofi
neprelucraţi, castane proaspete, castraveţi
proaspeţi, căpşuni proaspete, ceapă, proaspătă,
ceapă verde, cepe crude, cepe neprelucrate,
cepe, legume proaspete, cereale brute, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
neprocesate, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, chili proaspăt, rădăcini de
cicoare, cicoare (salată), cicoare, proaspătă,
cireşe (neprelucrate), cireşe (proaspete), citrice,
citrice proaspete, citrice, proaspete, ciuperci,
proaspete, ciuperci crescute pe tulpina de
stejar, proaspete, ciuperci crude, ciuperci
de pin proaspete, ciuperci neprelucrate,
ciuperci proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
coacăze roşii, proaspete, conuri de hamei,
curmale crude, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei cruzi, dovlecei neprelucraţi,
dovlecei proaspeţi, dovlecei, proaspeţi, dovleci,
proaspeţi, fasole crudă, fasole fava proaspătă,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fasole
roşie, crudă, fistic proaspăt, fructe crude, fructe
cu coajă lignificată proaspete, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe durian proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe kaki
japoneze, proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete, nuci, legume şi
ierburi, fructe sub formă de bobiţe brute, fructe
sub formă de bobiţe (neprelucrate), fructe şi
legume proaspete, fructe tropicale proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, frunze de
palmier, frunze de palmier (material neprelucrat
sau parţial prelucrat), frunze de perilla, proaspete

(shiso), ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunţe (cereale),
grăunţe (grăunţe), grăunţe (seminţe), grăunţe
brute şi neprelucrate, grâu, neprelucrat, grâu
crud, grâu incolţit proaspăt, grâu neprelucrat,
grâu proaspăt, grepfrut, guave-căpşună
proaspete, gutui crude, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, hamei, haşmă nepreparată,
haşme, proaspete, hrean japonez comestibil,
proaspăt (wasabi), hrişcă nepreparată, iarba
mâţei (proaspătă), iarba-mâţei, iarbă, iarbă
de grâu (khorasan), proaspătă, boabe de
ienupăr, ierburi neprelucrate, ierburi pentru
consumul uman sau animal, făină de in (furaj),
jumătăţi de mazăre verde, proaspete, kumquat
proaspăt, lămâi crude, lămâi neprelucrate,
lămâi proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, legume crude, legume ecologice,
proaspete, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume proaspete pentru salată,
legume rădăcinoase (proaspete), leguminoase
proaspete, lichi (fruct chinezesc) proaspăt,
limete proaspete, linte proaspătă, malţ, malţ
de orz, malţ pentru berărie şi distilerie, malţ
pentru bere, malţ pentru distilare, malţuri
şi cereale neprocesate, mandarine (fructe,
proaspete), mandarine proaspete, mango mere
proaspete, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mazăre proaspată, măsline crude,
măsline neprelucrate, măsline proaspete, mei
etiopian (teff) neprelucrat, mei italian (părâng)
nepreparat, mei japonez nepreparat, mei
nepreparat, mentă (plante), mentă (proaspătă),
mere, mere caju proaspete, mere crude,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, meri,
merişoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), proaspeţi morcovi, morcovi
albi proaspeţi (arracacha), moşmoane japoneze,
proaspete, muguri proaspeţi de fasole verde,
năut proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci,
proaspete, nuci comestibile (neprelucrate), nuci
de betel, proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola, nuci de cola proaspete, nuci de ginkgo
proaspete, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
făină de orez (nutreţ), orez natural utilizat ca
furaj pentru animale, orez nedecorticat, orez
neprelucrat, orz neprelucrat, orz neprocesat, orz
pentru bere, orz pentru utilizare în fabricarea
berii, orz perlat, ovăz, ovăz neprelucrat, ovăz
pentru a fi consumaţi de animale, ovăz preparat
pentru a fi consumat de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de
calciu pentru furaje, papaia proaspete, păpălăi
proaspeţi, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, pelin proaspăt (yakssuk) sub formă
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de plantă vie, pepene oriental, proaspăt (cham-
oe), pepeni galbeni, pepeni proaspeţi, pere
proaspete, piersici crude, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, polen (materie primă), polen
de albine (brut), polen de albine (neprocesat),
polen de albine fiind materie primă pentru
uz industrial, pomelo, proaspete, portocale,
portocale crude, portocale neprelucrate,
portocale roşii proaspete, porumb, proaspăt,
porumb crud, porumb dulce (proaspăt), porumb
neprelucrat, porumb proaspăt, praz japonez
proaspăt, praz proaspăt, prune, proaspete,
quinoa nepreparată, rădăcină crudă de hrean,
rădăcină de clopoţel chinezesc (doraji), rădăcini
de uz alimentar, rădăcini proaspete de lotus,
rizomi, rizomi comestibili proaspeţi, rizomi vii,
rodii, roşcove de chile (alimente pentru animale),
roşcove, crude, roşii cherry, proaspete, roşii
crude, roşii neprelucrate, roşii ovale de tip cherry,
proaspete, roşii proaspete, rubarbă, rubarbă,
proaspătă, salată verde, salate verzi, salate
vii, sapote proaspete, seminţe comestibile în
stare brută, seminţe de arbore de urushi,
seminţe de cartofi, seminţe de floarea-soarelui,
seminţe de flori, seminţe de fructe, seminţe
de grâu, seminţe de grâu hibride, seminţe de
iarbă, seminţe de in comestibile, neprocesate,
seminţe de in nepreparate, seminţe de legume,
seminţe de măr, seminţe de pin, proaspete,
seminţe de plantă de in (seminţe de in),
seminţe de secară, seminţe de soia verde
proaspătă în teacă (soia verde), seminţe de
urushi, seminţe naturale, seminţe oleaginoase
nepreparate, sfeclă, proaspătă, sfeclă crudă,
sfeclă de zahăr nepreparată, sfeclă, proaspătă,
sfecle neprelucrate, sfecle proaspete, smochine
proaspete, sorg nepreparat, spanac proaspăt,
sparanghel (în stare proaspătă), sparanghel
crud, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, spirulină nepreparată, struguri de vin
proaspeţi, struguri proaspeţi, susan comestibil,
neprelucrat, şampinioni proaspeţi, şeptel,
tangerine (citrice) (proaspete), tărâţe de grâu,
trestie de zahăr, trestie de zahăr nepreparată,
trufe proaspete, turte de oleaginoase, urzici,
usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză chinezească
napa, proaspătă (baechu), varză creaţă
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles,
proaspătă, varză neprelucrată, varză proaspătă,
verdeţuri ecologice, proaspete, vetricea (plante),
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă, fructe proaspete, legume proaspete,
legume ecologice, proaspete, reziduri de plante
(materiale brute).

───────

(210) M 2022 03829
(151) 31/05/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NADRIVALOR

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

5. Preparate farmaceutice pentru prevenirea
și tratarea cancerului, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie.

───────

(210) M 2022 03830
(151) 31/05/2022
(732) END-IBO S.R.L., STR. ALSZEGI,

NR.81, SAT REMETEA, JUD.
HARGHITA, COMUNA REMETEA,
HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII, NR.152, SC.3, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ENDIBAR MADE BY END-IBO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03; 02.09.01;
26.11.03
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(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fff200), verde (HEX #006635,
#6fbe44, #b9d533), alb

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

30. Batoane de ciocolată, dulciuri din ciocolată,
ciocolată, praline de ciocolată, fructe trase în
ciocolată, fructe confiate trase în ciocolată,
ciocolată sub formă de praline, bomboane de
ciocolată cu umplutură, cupe din ciocolată.

───────

(210) M 2022 03831
(151) 31/05/2022
(732) DEEANELISS 22 S.R.L., STR.

GHEORGHE ASACHI NR.7,
CAMERA 2, BLOC B7, SCARA 3,
PARTER, AP.43, JUDEȚ GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SALON ABRI

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu, negru

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de frumuseţe,
servicii oferite de saloane de coafură, servicii de
coafor, servicii de frizerie, servicii de bărbierie,
servicii pentru îngrijirea părului, tratamente
cosmetice pentru păr, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijiri de igienă și frumusețe,
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță cu privire la frumusețe,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe.

───────

(210) M 2022 03832
(151) 31/05/2022
(732) AGAPIA-EUGENIA METTKE, STR.

UNITĂȚII NR. 3/182, JUDEȚ ILFOV,
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Gradina cu Lavanda

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
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43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 03833
(151) 31/05/2022
(732) ASOCIAȚIA NOI SUNTEM

SCHIMBAREA, STR. BEJAN
NR.16 BLOC 64 SC.2, ET.3, AP.83,
JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DATS DRIVE AUTO
TUNING SHOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de curse
automobilistice, organizare de evenimente

automobilistice, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de raliuri automobilistice.

───────

(210) M 2022 03834
(151) 31/05/2022
(732) S.C. LENANI ART S.R.L., STR.

HELESTEULUI 237, JUDEȚ
DAMBOVIȚA, SAT COLACU,
RACARI, 137387, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Zentastic Arts

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX #421069),
negru (HEX #ffffff)

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

42. Găzduire de webloguri, proiectare de pagini
web, creare de pagini web, programare de pagini
web, găzduire de portaluri web, proiectare de
portaluri web, design de site-uri web, consultanță
în materie de design web, servicii pentru testarea
utilizabilității paginilor web, creare și întreținere
de pagini web, construire și întreținere de pagini
web, creare, proiectare și întreținere de pagini
web, crearea și întreținerea siturilor web pentru
terți, design de pagini principale și pagini web,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
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găzduire de site-uri web pentru terți, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,
servicii de creare de pagini web de internet,
crearea și proiectarea de pagini web pentru
terți, găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web), consultanță în materie de design de pagini
web, creare și design de site-uri web pentru
terți, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare de pagini principale și
de site-uri web, proiectare și creare de pagini
principale și pagini web, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
și implementare de pagini web în rețea pentru
terți, crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, proiectare și dezvoltare de
pagini principale și site-uri web, proiectare și
design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, găzduire
și închiriere de spațiu de memorie pentru
site-uri web, proiectare și realizare de pagini
principale și de site-uri web, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, furnizare de alerte privind accesul
copiilor la site-uri web și conținut online, furnizare
de informații referitoare la studii clince prin
intermediul unui site web interactiv, găzduire de
pagini web ale terților pe un server, pentru o rețea
globală de calculatoare, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet, creare
și design de indexuri de informații bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației).

───────


