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Cereri Mărci publicate în 27/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03179 20/05/2022 CORNELIU MIRCEA HERTA JIKO

2 M 2022 03508 20/05/2022 ASOCIAȚIA MEDISPROF cancer. education.

3 M 2022 03509 20/05/2022 SC MATIAS SRL MATIAS

4 M 2022 03510 20/05/2022 SC SOUNDFI FREQUENCY
SRL

Compania 7 Music

5 M 2022 03511 20/05/2022 AMED SERVICII
PERSONALIZATE S.R.L.

DT+eTELEDOC

6 M 2022 03512 20/05/2022 ASOCIAȚIA INFOCONS infocons.org

7 M 2022 03514 20/05/2022 ECOSOFT INVESTMENT SRL CAIDO

8 M 2022 03519 20/05/2022 MIRASTAR SRL MIRASTAR TÂMPLĂRIE DE
ARTĂ

9 M 2022 03520 20/05/2022 WGS PROTECTIE SI GARDA
SRL

WGS PROTECȚIE ȘI GARDĂ

10 M 2022 03521 20/05/2022 C&B NADA SHOP S.R.L C&B

11 M 2022 03522 20/05/2022 MIKO MATEI IOAN GALA TRANSILVANIA FASHION

12 M 2022 03523 20/05/2022 QUANTUM CONSTRUCT SRL Q QUANTUM GROUP

13 M 2022 03524 20/05/2022 CARREFOUR ROMANIA SA GRĂDINA NOASTRĂ din
Însurăței DOMENIU CU
TRADIȚIE

14 M 2022 03525 20/05/2022 CARREFOUR ROMANIA SA GRĂDINA NOASTRĂ din
Brezoaele DOMENIU CU
TRADIȚIE

15 M 2022 03526 20/05/2022 SC TERAPIA SA PA DURERE, PADUDEN Rapid
Forte !

16 M 2022 03527 20/05/2022 SC TERAPIA SA PA DURERE, PADUDEN DUO !

17 M 2022 03528 20/05/2022 TERAPIA S.A. Iei antibiotice ? Ia și Hepiflor !

18 M 2022 03529 20/05/2022 ION CORCODEL AMY

19 M 2022 03530 20/05/2022 TERAPIA S.A. PA DURERE, PADUDEN Rapid !

20 M 2022 03531 20/05/2022 GENESIS MARKETING & PR
S.R.L.

În Timpul Tău

21 M 2022 03532 20/05/2022 ECOSOLPAN SRL ECOTIS

22 M 2022 03533 20/05/2022 OSCAR DOWNSTREAM SRL RO CONCEPT OSCAR

23 M 2022 03534 20/05/2022 ASOCIAȚIA BRIO PENTRU
EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ

SEMPER EDU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 03535 20/05/2022 ASOCIAȚIA BRIO PENTRU

EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ
SEMPER EDU

25 M 2022 03537 20/05/2022 FERMA ZOOTEHNICĂ S.R.L. FERMA ZOOTEHNICĂ

26 M 2022 03538 20/05/2022 DELUXE MEDICRAFTS SRL MedoCare

27 M 2022 03539 20/05/2022 ROBERT-LAURENTIU-
NICOLAE GURAN

KOVID

28 M 2022 03540 20/05/2022 BOGDAN BLAJ REBORN

29 M 2022 03541 20/05/2022 SILVIU-BOGDAN GHITA DOP MOTORSPORT

30 M 2022 03542 20/05/2022 SC N.S. & SONS GLOBAL
INVESTMENTS SA

CANTEMIR 14

31 M 2022 03543 20/05/2022 HERBAGETICA Extracte Standardizate
HERBAGETICA Aspirina
CARDIOPRIM

32 M 2022 03545 21/05/2022 SC PASTA NOSTRA SRL Boutique Della Pasta

33 M 2022 03546 22/05/2022 THOUSAND SMILES SRL Podoabele Mele

34 M 2022 03547 22/05/2022 FABRICA DE BOBA SRL SHEEPZ STUDIOS
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(210) M 2022 03179
(151) 20/05/2022
(732) CORNELIU MIRCEA HERTA, STR

CÂMPULUI NR.197, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400686,
CLUJ, ROMANIA

(540)

JIKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

11. Cuptoare si sobe cu ardere pentru interior si
exterior, cuptoare pizza cu lemne, sobe racheta,
sobe cu carbune si peleti, sobe cu lemne, sobe
portabile, firepituri ( vatra de foc exterioara),
smoker, grill-uri, șemineuri, accesorii sobe, placi
componente sobe, hote de ventilatie pentru
sobe, dispozitive aprindere sobe.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor a produselor din clasa 11, servicii
de comerț cu amănuntul și ridicata a produselor
din clasa 11, servicii de promovare prin orice
mijloace inclusiv prin cele on-line a produselor
din clasa 11, vanzare pe platforma online a
produselor din clasa 11.

───────

(210) M 2022 03508
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA MEDISPROF, P-TA

1 MAI NR. 3, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

cancer. education.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
promovarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovarea activităţilor de
cercetare medicală, prin împărtăşirea şi
schimbul deschis de informaţii şi date în rândul
pacienţilor, al medicilor şi al oamenilor de ştiinţă,
prin intermediul forumurilor on-line, bazelor de
date şi software-ului bazat pe web, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare şi coordonare
de proiecte de voluntariat pentru organizaţiile
caritabile, difuzare de anunţuri, servicii de
relaţii cu publicul, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale.
36. Strângere de fonduri caritabile, gestiunea
şi administrarea fondurilor, servicii caritabile,
şi anume servicii financiare, organizarea
și coordonarea activităţilor/evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, furnizare
de finanțare pentru posturi de educație și
cercetare, organizare de finanţări pentru proiecte
umanitare, acordarea de asistență financiară
pacienților și familiilor acestora.
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41. Educaţie, instruire, organizare şi coordonare
de colocvii, conferinţe, congrese, seminarii şi
simpozioane în domeniul medical, publicare de
materiale didactice și educative, publicare de
broșuri educative, organizare și coordonare de
seminarii în grupuri restrânse, publicarea de
cărți, texte și reviste, dezvoltarea și desfășurarea
de programe educaționale în domeniile sănătății,
servicii educaţionale, respectiv dezvoltarea şi
distribuirea de materiale şi programe pentru
doctori şi pacienţi la gestionarea bolilor,
organizare de expoziţii în scopuri culturale sau
educative în special în domeniul medical sau
al sănătăţii, campanii de informare cu privire la
depistrea bolilor.
42. Cercetare ştiinţifică şi medicală, cercetare şi
dezvoltare de noi produse medicale, consiliere
cu privire la informații științifice referitoare
la ameliorarea, diagnosticarea, prevenirea și
tratamentul bolilor, elaborare de metode de
diagnosticare (lucrări de inginerie), analize
medicale şi ştiinţifice.

───────

(210) M 2022 03509
(151) 20/05/2022
(732) SC MATIAS SRL, STR. UZINEI NR.

16, JUD. BACĂU, ONEȘTI, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PĂTRĂȘCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MATIAS

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

(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).

───────
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(210) M 2022 03510
(151) 20/05/2022
(732) SC SOUNDFI FREQUENCY

SRL, ȘOS. VIRTUTII NR. 19D,
NR. 19D, BIROU A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII NR.133, BL.16C,
AP.12, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)
Compania 7 Music

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii oferite de ateliere recreative, audiție
pentru concursuri televizate de talente, audiții
pentru spectacole televizate cu jocuri, servicii
oferite de centre de divertisment, servicii
oferite de cluburi de fani, servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coruri de muzică
gospel, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment de tipul
turneelor, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, divertisment muzical, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment radiofonic,
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, furnizare de echipamente

pentru karaoke, 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 muzică în format
digital de pe internet, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, organizare de
concursuri muzicale, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
turnee de recreere, organizare și coordonare
de baluri, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de baluri, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, regie artistică pentru artiști scenici,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii ale agențiilor de
divertisment, servicii culturale, servicii de club
de cabaret, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de fani, 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,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment pe nave de
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croazieră, servicii de divertisment pentru copii,
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 pentru copii,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de mixare
muzicală, servicii de planificare de petreceri,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de spectacole cu laser, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii de videotecă, servicii
oferite de discoteci, turnee sub formă de servicii
de divertisment.

───────

(210) M 2022 03511
(151) 20/05/2022
(732) AMED SERVICII PERSONALIZATE

S.R.L., B-DUL BANUL MANTA
NR. 31, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DT+eTELEDOC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis

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

44. Servicii medicale, inclusiv medicină
alternativă, servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane și animale,
servicii de spitalizare, servicii de telemedicină,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală și servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării și
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X și prelevarea de
probe de sânge, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie și logopedie, consultanță în farmacie
și pregătirea rețetelor de către farmaciști, servicii
de bancă de sânge și bancă de țesuturi umane,
servicii de casă de convalescență și servicii de
sanatorii, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, servicii de inseminare
artificială și fertilizare in vitro, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, îngrijirea sănătății, servicii
de îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (SPA), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
spitalicești, servicii de bănci de țesuturi umane,
terapie asistată cu animale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinic,
asistență medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, servicii de moașe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
rețetelor de către farmaciști, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienților consumatori de
stupefiante, servicii de sanatoria, închirierea
instalațiilor sanitare, servicii de telemedicină,
terapie logopedică, servicii de terapie, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali, acupunctură, terapie cu ventuze,
servicii de îngrijire postnatală, închiriere de
butelii și recipiente conținând gaz de uz medical,
servicii de sauna, servicii de solarii.

───────
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(210) M 2022 03512
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA INFOCONS, STR.

NEAGOE BASARAB NR. 21, JUD.
BRAȘOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

infocons.org

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.11; 26.01.02; 29.01.12

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

clase:
9. Materiale informativ educative, ziare, reviste,
afișe, flyere, broșuri.
35. Publicitate, managamentul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de cursuri vocaționale, organizarea
de competiții.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, aplicații pentru mobil,
website-uri.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile

persoanelor, consiliere și consultanță în
domeniul protecției consumatorilor.

───────

(210) M 2022 03514
(151) 20/05/2022
(732) ECOSOFT INVESTMENT SRL,

ȘOS. ARCU NR. 53-55, BL. T12,
SC. B, PARTER, AP. 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
CAIDO

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2022 03519
(151) 20/05/2022
(732) MIRASTAR SRL, STR. FABRICII

NR. 5, JUDETUL BRASOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

MIRASTAR
TÂMPLĂRIE DE ARTĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06;
26.11.07

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

clase:
20. Uși din lemn stratificat, ferestre din lemn
stratificat, elemente decorative pentru ferestre si
usi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu usi si ferestre din lemn stratificat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu usi si ferestre
din lemn stratificat, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu usi si ferestre
din lemn stratificat, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la usi si ferestre din lemn stratificat, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la usi si ferestre din lemn stratificat, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul in legatura cu usi si ferestre din lemn
stratificat, servicii de import-export in legatura cu
usi si ferestre din lemn stratificat, organizarea
și coordonarea de evenimente, expoziții, târguri

și spectacole în scopuri publicitare pentru usi si
ferestre din lemn stratificat.
37. Servicii de tâmplărie, instalare de usi si
ferestre, reparații de usi si ferestre.
40. Servicii de tâmplărie (fabricare la comandă),
servicii de tâmplărie (executare de lucrari de
tâmplărie la comandă, servicii de tâmplărie
(producție la comandă), servicii de tâmplărie
(fabricare de tâmplărie pe comandă).

───────

(210) M 2022 03520
(151) 20/05/2022
(732) WGS PROTECTIE SI GARDA

SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.11-A,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

WGS PROTECȚIE ȘI GARDĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, 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 consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/05/2022-22/05/2022

(210) M 2022 03521
(151) 20/05/2022
(732) C&B NADA SHOP S.R.L, STR.

BANATULUI NR.2 BIS, PARTER,
BLOC 11, AP.1, JUDETUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

C&B

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 03.09.01;
21.03.25

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

clase:
31. Momeala vrac pentru pești (vie sau
naturală), făină de peste pentru consum animal,
nada de pescuit obținută din cerereale.

───────

(210) M 2022 03522
(151) 20/05/2022
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)
GALA TRANSILVANIA

FASHION

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

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 03523
(151) 20/05/2022
(732) QUANTUM CONSTRUCT SRL,

STR. FOLTANUL NR. 131A,
JUDETUL GALATI, VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL,
STR. NICOLAE HOLBAN NR.
1B, JUDETUL GALATI, GALATI,
800217, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Q QUANTUM GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Structuri metalice, hale metalice, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, oţel, oţel cornier, benzi
metalice, sârmă ghimpată, balize metalice,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
plăci metalice de construcţie, cadru metalic
pentru construcţie, bolţuri metalice, suporturi
metalice pentru construcţie, materiale de
construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
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construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru
cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.
37. Construcţia de hale industriale, constructia
de hale frigorifice, constructia de hale
agro-zootehnice, servicii de acoperisuri,
servicii in domeniul constructiilor, consultanta
privind constructiile metalice, servicii privind
instalarea echipamentelor industriale, servicii
de electricieni, lucrări de construcții de
inginerie civilă, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
instalare de schele pentru construcții și
platforme pentru lucrări și construcții, constructii
conexe, construire de fundaţii pentru structuri
industriale, lucrări de construcții subterane,
lucrări de etanșeizare (construcții), amenajare
de terenuri (construcţii), închirieri de utilaje
si echipamente pentru construcţii, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate pentru
construcţii, lucrări de reparaţii în construcţii,
toate aceste servicii in legatura cu produsele:
structuri metalice, hale metalice, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, oţel, oţel cornier, benzi
metalice, sârmă ghimpată, balize metalice,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
plăci metalice de construcţie, cadru metalic
pentru construcţie, bolţuri metalice, suporturi
metalice pentru construcţie, materiale de
construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare

pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru
cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.
42. Executarea de proiecte cu constructii
metalice de orice fel din domeniul industrial
sau rezidential mare (design architectural si
constructie sau cu proiect existent), servicii
de cercetare, proiectare, omologare, asistenta
tehnica in domeniul montarii echipamentului
industrial.

───────
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(210) M 2022 03524
(151) 20/05/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
din Însurăței DOMENIU

CU TRADIȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.09.01; 26.01.02

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

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, gemuri, compoturi, uleiuri și
grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, puieți și
semințe pentru plantare.

───────

(210) M 2022 03525
(151) 20/05/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
din Brezoaele

DOMENIU CU TRADIȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.09.01; 26.01.02

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

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, gemuri, compoturi, uleiuri și
grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, horticole brute și
neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, puieți și
semințe pentru plantare.

───────
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(210) M 2022 03526
(151) 20/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
PA DURERE, PADUDEN

Rapid Forte !
(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,
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin 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.

───────
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(210) M 2022 03527
(151) 20/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
PA DURERE, PADUDEN DUO !
(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.

───────
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(210) M 2022 03528
(151) 20/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)
Iei antibiotice ? Ia și Hepiflor !

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

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz

uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si 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 terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
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prin poştă 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 şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, 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, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj

pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit , 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 şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi 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 03529
(151) 20/05/2022
(732) ION CORCODEL, STR.

MARASESTI, NR,282, BL.163,ET.1,
AP.4, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIESTI, 100287, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

AMY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii de restaurante.

───────

(210) M 2022 03530
(151) 20/05/2022
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)
PA DURERE,

PADUDEN Rapid !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
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medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si 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 terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,

dezinfectanţi, 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, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit , preparate biologice,
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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 şi pentru
incontinenţă, scutece de uz veterinar, dispozitive
medicale, dispozitive medicale de unică
folosință, dispozitive medicale sub formă de
comprimate, aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală, bandaje de susţinere
şi îmbrăcăminte specială de uz medical,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi naștere, articole
şi dispozitive terapeutice şi 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).

───────

(210) M 2022 03531
(151) 20/05/2022
(732) GENESIS MARKETING & PR

S.R.L., STR. PRECIZIEI NR.
24, CAMERA 151, BL. B1, ET.
1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
În Timpul Tău

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03532
(151) 20/05/2022
(732) ECOSOLPAN SRL, STR. URMUZ,

BL. 3, SC. A, ET. 1, AP. 6, JUDEȚ
DAMBOVIȚA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

ECOTIS

(531) Clasificare Viena:
24.15.02; 27.05.01; 27.05.17

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 03533
(151) 20/05/2022
(732) OSCAR DOWNSTREAM SRL,

STR. ATOMISTILOR NR. 14,
JUDEȚ ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

RO CONCEPT OSCAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375C), rosu (Pantone 186C), negru
(Pantone Black 7C)

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

1. Benzen, benzol, aditivi chimici pentru
carburanți, preparate chimice folosite ca
aditivi pentru carburanți pentru îmbunătățirea
combustiei, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, preparate combustibile (aditivi
chimici la combustibilul de motor), preparate de
economisire a combustibilului, gaze solidificate
pentru scopuri industrial.
3. Odorizante, odorizant difuzor, uleiuri
aromatice (uleiuri esenţiale), bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare,
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, lichide pentru curăţarea parbrizului,
uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, uleiuri pentru toaletă, preparate
de lustruire, ceară de lustruit, hârtie de

lustruit, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
soluţii pentru îndepartarea petelor, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice.
4. Combustibil, combustibili gazoși,
biocombustibili, carburanti, carburanţi /
combustibili pentru motoare, uleiuri si grasimi
industriale, lubrifianti, benzină (combustibil),
motorină, țiței, produse petroliere derivate din
rafinarea țițeiului, uleiuri combustibile, uleiuri
pentru motoare, uleiuri pentru vehicule, lubrifianți
sub formă de uleiuri, uleiuri lubrifiante pentru
motoare, aditivi non-chimici pentru combustibili,
lumânări și fitiluri pentru iluminat, brichete
(combustibil), combustibili pentru brichete,
petrol, gaze solidificate (combustibil), benzină,
motorină, gaz natural lichefiat, gaz propan
lichefiat, gaz natural comprimat.
7. Instalaţii de spălat pentru vehicule / instalaţii
pentru spălarea vehiculelor, pompe de distribuție
a hidrogenului pentru stațiile de benzină.
9. Stații de alimentare cu energie electrică
pentru vehicule, staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, suporturi pentru telefon în
interiorul autovehiculului, încărcătoare pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru calculatoare și tablete,
genţi pentru laptopuri, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile.
16. Pungi hârtie, pungi de plastic, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi de
hârtie sau plastic, sacoșe de hârtie sau plastic,
bannere din hârtie, semne de cărţi, calendare,
carduri / cartele, cataloage, suporturi de pahare
din hârtie, prosoape din hârtie pentru faţă,
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, hărţi
geografice, şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii
periodice), manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale),
fotografii (tipărite), cărţi de scris sau de colorat,
carnete de notiţe (papetărie).
18. Umbrele, genți, rucsaci, sacoșe reutilizabile,
sacoşe de cumpărături, reutilizabile, pungi
(plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat, genţi
pentru sport, rucsacuri / genţi de spate, genţi de
voiaj.
21. Suporturi de pahare, cu excepția celor din
hârtie sau materiale textile, pahare din hârtie sau
plastic, pahare de băut, pahare (recipiente), vase
de băut, paie pentru băut.
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25. Articole de îmbrăcăminte, tricouri și tricouri
cu mânecă scurtă, pelerine, articole pentru
acoperirea capului, șepci.
29. Băuturi din lapte, cu conţinut predominant de
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake).
30. Înlocuitori de cafea, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao, băuturi
din cafea cu lapte, cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. Băuturi non-alcoolice din fructe uscate,
apă minerală (băuturi), băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
limonade, băuturi răcoritoare, smoothie-uri, apă
carbogazoasă, ape (băuturi).
35. Servicii de comerț cu combustibil,
combustibili gazoși, biocombustibili, carburanti,
petrol, gaze solidificate (combustibil), gaz
natural lichefiat, gaz propan lichefiat, gaz
natural comprimat, uleiuri si grasimi industriale,
lubrifianti, benzină (combustibil), motorină, țiței,
produse petroliere derivate din rafinarea țițeiului,
uleiuri combustibile, uleiuri pentru motoare,
uleiuri pentru vehicule, lubrifianți sub formă
de uleiuri, uleiuri lubrifiante pentru motoare,
aditivi non-chimici pentru combustibili, lumânări
și fitiluri pentru iluminat, brichete (combustibil)
și combustibili pentru brichete, servicii de
comerț în regim retail cu produse ale terților
în spații comerciale adiacente benzinăriilor
și stațiilor de alimentare pentru vehicule,
gestionarea și organizarea programelor de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale
și promoționale, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de vânzare cu amănuntul derulate
în stații de alimentare cu combustibil și
energie pentru vehicule și magazine situate
în incinta stațiilor de alimentare, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de promovare pentru crearea unei identități de
brand pentru terți, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de

afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
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de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.
37. Servicii de alimentare cu combustibil
a vehiculelor, servicii de realimentare cu
combustibili pentru autovehicule, stații de service
(alimentare cu carburant și întreținere), servicii
de reparații și întreținere pentru vehicule și
părți și piese de schimb ale acestora, servicii
de întreținere, spălare și cosmetizare pentru
vehicule, curățarea vehiculelor, încărcarea
mașinilor electrice, încărcarea bateriilor la
vehicule, servicii de încărcare a bateriilor
telefoanelor mobile, echilibrarea anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere).
39. Servicii de depozitare, furnizare, transport
și distribuție de combustibil, petrol, gaze,
energie electrică și lubrifianți, motorină, benzină,
carburanți, gaz natural lichefiat, gaz propan
lichefiat, gaz natural comprimat, servicii de
parcare, închirierea de vehicule.
40. Servicii de producere a gazelor și
a energiei electrice, tratarea, purificarea,
arderea, rafinarea, filtrarea gazelor, închirieri de
echipamente generatoare de energie, generarea
electricităţii din energie solară, generarea
gazelor și electricității, rafinarea combustibilului.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor.
43. Servicii de alimentație publică, cafenele,
cantine, restaurante, snack-bar-uri, restaurante
tip fast-food, baruri, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hoteluri, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea

sosirilor şi plecărilor), rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 03534
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA BRIO PENTRU

EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ,
STR. ICOANEI, NR. 29A, CAM. 2,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SEMPER EDU

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03535
(151) 20/05/2022
(732) ASOCIAȚIA BRIO PENTRU

EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ,
STR. ICOANEI NR. 29A, CAM. 2,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SEMPER EDU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
20.07.01; 02.09.14

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03537
(151) 20/05/2022
(732) FERMA ZOOTEHNICĂ S.R.L.,

STR. DEPOZITELOR, NR.5, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
FERMA ZOOTEHNICĂ

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

29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, carne și produse din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii cazare
temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/05/2022-22/05/2022

(210) M 2022 03538
(151) 20/05/2022
(732) DELUXE MEDICRAFTS SRL, STR.

DR. PETRE HERESCU, NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050587,
ROMANIA

(540)

MedoCare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2022 03539
(151) 20/05/2022
(732) ROBERT-LAURENTIU-NICOLAE

GURAN, STR. LIVIU REBREANU,
NR.7, BL.51, SC.2, ET.6, AP.72,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KOVID

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

28. Nade pentru pescuit, nadă artificială de
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole de
pescuit), momeală artificială pentru pescuit.
31. Hrană pentru pești, hrană pentru peștișori
aurii.
41. Organizare de competiții sportive de pescuit,
organizare de activități sportive sau competiții,
activități de divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03540
(151) 20/05/2022
(732) BOGDAN BLAJ, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR. 25, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

REBORN
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#ED0C22), negru (HEX #040404,
#4C4445, #3C3C3C, #343434)

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

35. Agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, crearea materialului publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, dezvoltare de
concepte de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, concepere de material publicitar,
concepere de logouri publicitare, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, estimări
pentru marketing, dezvoltare de conceptii
de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing în afaceri, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații privind marketingul, furnizare de
informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de servicii
publicitare, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii

pentru alte persoane, marketing de referință,
întocmire de planuri de marketing, întocmire
de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing folosind influenceri,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
utilizând factori de influență, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, planificare de strategii de
marketing, plasare de reclame, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
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promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse prin influeceri, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web.

───────

(210) M 2022 03541
(151) 20/05/2022
(732) SILVIU-BOGDAN GHITA, SOS.

ALEXANDRIEI, NR. 243, JUDE;
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

DOP MOTORSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.11.03;
26.11.06; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:abastru, gri, negru,
alb

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, baze de
date computerizate, conținut media, software,
aplicații software, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate de testare
a frânelor vehiculelor, costume rezistente la
foc pentru curse de mașini pentru siguranță,
senzori folosiți la controlul motoarelor, senzori
electronici de control pentru motoare, sisteme
de control pentru condusul autonom destinate
vehiculelor, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software de calculator pentru acționarea de
vehicule, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, programe de calculator pentru conducerea
asistată a vehiculelor, conectori multimedia
pentru vehicule, sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive automate de control al direcției
pentru vehicule, sisteme computerizate de
analiză a motoarelor de vehicule, aparate și
instrumente pentru controlul vitezei vehiculelor,
software de inteligență artificială pentru vehicule,
cipuri (circuite integrate), module cu cipuri
multiple, cipuri electronice, componente electrice
și electronice, circuite electrice și circuite
imprimate, etichete cu cipuri rfid integrate,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), căști de protecție,
căști de protecție pentru șoferii, interfețe
(informatică), software pentru livrare de conținut
fără fir.
12. Părți și accesorii pentru vehicule, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, amortizoare
de suspensie pentru autovehicule, amortizoare
de suspensie pentru vehicule, amortizoare de
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torsiune pentru vehicule, amortizoare de șoc
hidraulice rotative pentru vehicule, amortizoare
pentru vehicule, bucșe pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule, cilindri de amortizare (componente
ale vehiculelor), componente de frânare pentru
vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, circuite hidraulice pentru vehicule,
coloane de direcție pentru vehicule, coloane
de suspensie (componente ale vehiculelor),
conducte de combustibil pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, deflectoare
de aer pentru vehicule, deflectoare de vânt
pentru vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, etriere de frână pentru
vehicule, extensii pentru pasajul roții, frâne
pentru vehicule, huse adaptate pentru vehicule,
volane, tetiere pentru vehicule, tapițerie pentru
automobile, tablouri de bord, sisteme de frânare
pentru vehicule și piese pentru acestea, sisteme
hidraulice de comandă pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule, structuri monococă pentru
vehicule, scaune de vehicule, sisteme de
control al tracțiunii pentru vehicule, sisteme de
control al stabilității pentru vehicule, scaune
sport pentru automobile, roți și pneuri și
șenile pentru vehicule, șasiuri pentru vehicule,
protecții împotriva zgârieturilor pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, protecții laterale pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), părți și accesorii pentru
vehicule terestre, piese de caroserie pentru
vehicule, plăcuțe de frână pentru vehicule,
învelișuri aerodinamice pentru vehicule, motoare
pentru mașini de curse, mașini de curse,
turbine pentru vehicule terestre, motoare pentru
automobile, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre, șasiuri pentru vehicule, roți
de vehicul, bare de protecție pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, piese de caroserie pentru vehicule,
panouri interioare pentru vehicule, caroserii
pentru autovehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, grilaje de radiator pentru
vehicule, roți de vehicule.
37. Servicii de vopsire, interioară şi exterioară,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial
distruse, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, reşaparea anvelopelor, reparaţii de
tapiţerie, lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor

pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor, spălare, curăţarea
geamurilor, servicii de electricieni, incarcarea
masinilor electrice, reparații de automobile,
servicii de recondiționare automobile, montare
geamuri pentru autovehicule., servicii oferite
de stații service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii oferite de stații service pentru repararea
vehiculelor, întreținere, service, tuning și
reparare de motoare și electromotoare, montare
personalizată de componente exterioare,
interioare și mecanice pentru vehicule (tuning),
tuning pentru caroserii de automobile, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de dispozitive de
securitate pentru vehicule, reparații și întreținere
de automobile, vopsirea vehiculelor.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, finisaje acrilice
pentru vehicule, fabricare de automobile pentru
terți, servicii de matrițare pentru componente de
automobile, asamblare la comandă de caroserii
și șasiuri de automobile pentru alte persoane,
fabricare la comandă de huse pentru automobile,
gravarea, pe geamurile automobilelor, a unei
secvențe de numere de identificare ce pot fi
urmărite, astfel încât să se poată identifica
un anumit automobil recuperat după ce a fost
furat, personalizare de autovehicule, tratarea
pieselor metalice pentru prevenirea coroziunii,
prelucrare de piese pentru alte persoane (servicii
de prelucrare mecanică).
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii de
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, dezvoltare
software, programare și implementare, testare
de vehicule, proiectare de mașini de curse,
inspecția automobilelor terestre (verificarea
stării tehnice pentru circulația pe drumurile
publice), inspecții tehnice de automobile,
servicii cercetare și dezvoltare în domeniul
anvelopelor de automobile, servicii de proiectare
pentru componente de autovehicule, servicii
de design textil pentru amenajări interioare
de autovehicule, dezvoltare de vehicule,
testarea de vehicule, servicii de design de
vehicule, proiectare de vehicule și de piese
și componente pentru vehicule, proiectare
(design) de motoare cu combustie internă pentru
vehicule terestre, dezvoltare de produse pentru
construirea vehiculelor și a caroseriilor pentru
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vehicule, software ca serviciu (saas), proiectare
personalizată de software, inginerie, servicii
de teste de inginerie, creare și dezvoltare de
software în domeniul aplicațiilor mobile.

───────

(210) M 2022 03542
(151) 20/05/2022
(732) SC N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS SA, STR.
NICOLAE GRIGORESCU, NR. 19
A, CORP C2, PARTER, CAM. 2,
JUDEȚ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR. 5,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061791,
ROMANIA

(540)

CANTEMIR 14

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 24.09.05;
27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.07

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03543
(151) 20/05/2022
(732) HERBAGETICA, STRADA

FLORILOR, NR 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, 000000, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

Aspirina CARDIOPRIM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
24.09.05; 03.07.11; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2022 03545
(151) 21/05/2022
(732) SC PASTA NOSTRA SRL,

STR.ALEXANDRU CEL BUN,
NR.11, BL.E27, SC.C, AP.2,
JUDEȘ BRAȘOV, BAȘOV, 500260,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Boutique Della Pasta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.10;
26.11.12; 05.07.03

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2022 03546
(151) 22/05/2022
(732) THOUSAND SMILES SRL,

STR.ARIADNA, NR 34, AP 2,
JUDEȚ TIMIȘ, DUMBRAVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Podoabele Mele

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

14. Pietre pretioase, perle, metale preţioase
şi imitaţii ale acestora, bijuterii, instrumente

pentru masurarea timpului, alte articole din
metale pretioase si pietre pretioase si imitatii ale
acestora și anume: statuete și figurine, din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ornamente
din sau placate cu metale prețioase sau
semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, monede și jetoane, obiecte de artă
din metale prețioase, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, casete pentru bijuterii
şi casete pentru ceasuri, elemente componente
pentru bijuterii, de exemplu cleme si margele
pentru bijuterii, zale pentru lant, inchizatori de
argint, elemente de legatura bijuterii argint etc.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor şi anume: servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata ,
servicii de vânzare prin licitatie publica, închiriere
de automate de vânzare, servicii de brokeraj,
servicii de contact ale companiilor, servicii
colective de cumpărare, servicii comerciale de
evaluare, acorduri privind concurența, furnizori
de servicii comerciale, servicii de import și de
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți, servicii de
abonament.

───────

(210) M 2022 03547
(151) 22/05/2022
(732) FABRICA DE BOBA SRL, STR.

IENACHITA VACARESCU, NR.30,
JUDEȚ PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100470, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SHEEPZ STUDIOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 03.04.12;
29.01.01
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(591) Culori revendicate:roșu (HEX#a32035)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Film de desene animate, clipuri video
preînregistrate, desene animate sub formă
de filme cinematografice, grafică digitală
(software descărcabil), fișiere cu muzică
descărcabile, fișiere digitale (podcast),
fotografii digitale descărcabile, imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
înregistrări audio descărcabile, înregistrări
de clipuri muzicale descărcabile, înregistrări
multimedia descărcabile, înregistrări video,
descărcabile, cu muzică, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, înregistrări
muzicale, modele de design grafic descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, înregistrări muzicale sub
formă de discur descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe
internet, muzică digitală descarcabilă de pe
site-uri de internet cu mp3-uri, muzică digitală
care poate fi descărcată de pe internet,
modele de realitate virtuală, planificatoare și
agende descărcabile care se pot tipări, postere
descărcabile, publicații electronice care conțin
jocuri descărcabile, serii de cărți descărcabile
pentru copii, romane grafice descărcabile, serii
de înregistrări audio muzicale descărcabile,
suporturi media educative descărcabile, benzi
desenate descărcabile.

───────


