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Cereri Mărci publicate în 03/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 09368 27/12/2022 CRIS ELLE TEX S.R.L. UF UNDER FLIRTY

2 M 2022 09369 27/12/2022 VIOMAR FOREST S.R.L. HANUL PASTRAVARULUI

3 M 2022 09370 27/12/2022 ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR DINȚIȘORIADA

4 M 2022 09371 27/12/2022 SIOLAPLUS SRL OLA one-line aligner

5 M 2022 09372 27/12/2022 LEONARD VASILE WOW MUSIC

6 M 2022 09373 27/12/2022 TIBERIU GOGA Centru de permanenta

7 M 2022 09374 27/12/2022 HALLIE LLC JUST WALK OUT

8 M 2022 09375 27/12/2022 CUPROLLI MANUFACTURING
SRL

CUPROLLI

9 M 2022 09376 27/12/2022 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

VELO VALAHIA

10 M 2022 09377 27/12/2022 ARTOIL SRL ART

11 M 2022 09378 27/12/2022 PONOMARENCO DESPINA
ALEXANDRA

BUCHAREST REAL ESTATE
CLUB

12 M 2022 09379 27/12/2022 ARTOIL SRL ARTOIL

13 M 2022 09380 27/12/2022 CONTOUR PROCONSULTING
STUDIO SRL

CRAMA MOUSEOS

14 M 2022 09381 27/12/2022 MEDTEAM TRANSILVANIA SRL Uro Point

15 M 2022 09382 27/12/2022 TEODOR JULA Puterea Albinei
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(210) M 2022 09368
(151) 27/12/2022
(732) CRIS ELLE TEX S.R.L., STRADA

GIB MIHAESCU NR. 8, BLOC 2,
SCARA A, ETAJ 8, AP. 81, JUDEȚ
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

UF UNDER FLIRTY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.01; 26.04.01

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 09369
(151) 27/12/2022
(732) VIOMAR FOREST S.R.L., STR.

IZVORUL GIUMALAU, NR.
160, SAT POJORÂTA, JUDEȚ
SUCEAVA, COMUNA POJORÂTA,
SUCEAVA, 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)
HANUL PASTRAVARULUI

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

43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de cazare temporară în apartamente de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, organizare de recepții pentru nunți
(spații), oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare estinată consumului imediat, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────
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(210) M 2022 09370
(151) 27/12/2022
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRM. AFINELOR, NR. 90B, JUDEȚ
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, 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)
DINȚIȘORIADA

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

41. Educație, servicii educaționale pentru copii,
servicii educaționale de sprijin, educație
cu privire la sănătatea orală, programe
educaționale și de instruire în domeniul
sănătăţii orale, instruiri în îngrijirea dentară,
servicii de instruire în domeniul dentar,
cursuri școlare legate de sprijinul educațional,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de programe
de instruire pentru tineri, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri, furnizare de centre
de recreere, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de manifestaţii publice
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizarea şi coordonarea
de ceremonii de acordare de premii, acordarea

de premii, informaţii referitoare la educaţie,
servicii educaţionale, organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale,
informaţii despre educaţie, educaţie, servicii de
instruire, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de divertisment), publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare.

───────

(210) M 2022 09371
(151) 27/12/2022
(732) SIOLAPLUS SRL, ALEEA

DUMBRAVITA NR. 2, BL. 229A, SC.
1A, ET. 8, AP. 103, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OLA one-line aligner

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.12; 26.04.05; 26.11.05

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

clase:
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44. Servicii stomatologice, respectiv:
implantologie, chirurgie orală, estetică dentară,
furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere în domeniul stomatologiei,
stomatologie estetică, servicii de stomatologie,
servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 09372
(151) 27/12/2022
(732) LEONARD VASILE, STRADA

CALNISTE NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050267, ROMANIA

(540)

WOW MUSIC

(531) Clasificare Viena:
01.05.06; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2022 09373
(151) 27/12/2022
(732) TIBERIU GOGA, MATRIR

GABRIELA TAKO, NR.A69, SC.B,
ET.1, AP.4, TIMISOARA, 300245,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Centru de permanenta

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

44. Servicii oferite de clinici medicale.
───────

(210) M 2022 09374
(151) 27/12/2022
(732) HALLIE LLC, 2711 CENTERVILLE

ROAD, SUITE 400, WILMINGTON,
19808, DE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
JUST WALK OUT

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

9. Hardware de calculator pentru
telecomunicații, carduri de memorie flash,
carduri de memorie, cartele sim, carduri de
memorie cu acces aleator (ram), carduri cu
memorie doar pentru citire (rom), telecomunicații
electrice și electronice, telefoane fără fir,
telefoane mobile și fixe, aparate și instrumente
de telefonie și comunicații, aparate și
instrumente pentru comunicarea datelor, aparate
și instrumente pentru procesarea, transmiterea,
stocarea, înregistrarea, recepția și recuperarea
datelor sub formă de date codate, text, fișiere
audio, imagini grafice sau fișiere video sau
o combinație a acestor formate, software
de calculator, inclusiv software de calculator
furnizat dintr-o bază de date computerizată,
internet sau altă rețea electronică, fișiere audio,
video și date (descărcabile) provenite dintr-
o bază de date computerizată sau internet,
asistenţi personali digitali (pda), aparate pentru
descărcarea de conținut audio, video și de date
din internet, accesorii electrice și electronice
și echipamente periferice destinate și adaptate
pentru a fi utilizate împreună cu aparate și
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instrumente de telecomunicații și comunicații,
calculatoare și aparate audiovizuale, terminale
pentru procesarea electronică de plăţi efectuate
cu cardul de credit, aparate pentru procesarea
plăţilor electronice, terminale pentru plăți
electronice descărcabile, publicații electronice,
cititoare de coduri de bare.
42. Proiectarea de software, instalarea de
software, mentenanţa software-ului, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, proiectare
și dezvoltare de hardware de calculator, stocarea
electronică a datelor, stocarea computerizată a
datelor, întreținerea bazelor de date, conversie
de date în informații electronice, dezvoltare de
sisteme informatice

───────

(210) M 2022 09375
(151) 27/12/2022
(732) CUPROLLI MANUFACTURING

SRL, STRADA MIKSZATH
KALMAN NR. 18/20, CAMERA 1,
APARTAMENTUL 6, JUD. TIMIS,
DUMBRĂVIȚA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CUPROLLI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FA840E), negru (HEX #000000)

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

6. Porți din aluminiu, gard din aluminiu, porți
pietonale aluminiu, carport aluminiu, locas
pubele gunoi aluminiu, porți batante aluminiu,
porți culisante aluminiu, structuri aluminiu, banda

aluminiu, bandă aluminiu vopsită și prevopsită,
tablă striată aluminiu, tablă eloxată aluminiu,
placă aluminiu, bară aluminiu rotundă și pătrată,
platbanda aluminiu, țeavă aluminiu rotundă,
pătrată și rectangulara, profil aluminiu, tablă
dreaptă aluminiu

───────

(210) M 2022 09376
(151) 27/12/2022
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, PLOIESTI,
100100, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
VELO VALAHIA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2022 09377
(151) 27/12/2022
(732) ARTOIL SRL, STR. GRIGORE T.

POPA, NR. 81, ETAJ 3, AP. 5, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ART

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

4. Lubrifianți, combustibili și materiale pentru
iluminat, biocombustibili, benzine pentru motor,
benzină (carburant), benzină (combustibil),
benzină cu cifră octanică mare, benzină
industrială, biocombustibil, combustibil de motor
pentru automobile, carburanți, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibil pentru nave,
combustibili, combustibil pentru aeronave,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare),
combustibili de natură biologică, combustibili
derivați din petrol, combustibili din țiței (petrol
brut), combustibili fosili, combustibili gazoși,
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combustibili industriali, combustibili lichizi,
combustibili pe bază de cărbune, combustibili
pe bază de hidrocarburi, combustibili
pentru avioane, combustibili pentru iluminat,
combustibili pentru încălzire, combustibili sub
formă lichidă, combustibili solizi, emulsii
bituminoase pentru combustibil, gaz combustibil,
gaz natural, gaz natural comprimat, gaz natural
lichid, gaz petrol lichefiat, gaz petrol lichid,
gaz petrolier lichefiat, gaz petrolier lichefiat de
uz industrial, hidrogen (combustibil), motorină,
motorină pentru încălzire industrială, petrol,
petrol artificial, produse combustibile, produse
petroliere derivate din rafinarea țițeiului, produse
secundare din țiței brut
19. Asfalt, smoala si bitum, compoziții
bituminoase, compoziții pe bază de bitum,
emulsii bituminoase, smoală și bitum
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili
39. Depozitare de combustibil lichid, depozitare
de combustibil pentru avioane, depozitare de
combustibili gazoși, depozitare de energie și
combustibili, depozitare de deșeuri petroliere,
logistică de transport, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, organizarea
transportului terestru, maritim și aerian,
organizarea transportării, servicii de transport,
servicii de transport de autovehicule, servicii de
transport cu automobile, servicii de transport
cu mașina, servicii de transport rutier, servicii
de transport rutier de mărfuri, transport rutier,
transport și livrare de bunuri

───────

(210) M 2022 09378
(151) 27/12/2022
(732) PONOMARENCO DESPINA

ALEXANDRA, STR. TUZLA NR.
39, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 30-32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST REAL
ESTATE CLUB

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.04.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, formare în
domeniul gestionării proprietăților imobiliare,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la administrația imobiliară, organizarea
și găzduirea de conferințe, congrese și
simpozioane, organizarea și punerea în aplicare
a seminariilor și atelierelor de lucru, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, editarea și publicarea de cărți, ziare,
periodice, reviste, cataloage și broșuri, publicare
de reviste pe internet, servicii de publicare on-
line.

───────
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(210) M 2022 09379
(151) 27/12/2022
(732) ARTOIL SRL, STR. GRIGORE

T. POPA NR. 81, ETAJ 3, AP. 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300291, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ARTOIL

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

4. Lubrifianți, combustibili și materiale pentru
iluminat, biocombustibili, benzine pentru motor,
benzină (carburant), benzină (combustibil),
benzină cu cifră octanică mare, benzină
industrială, biocombustibil, carburanți, carburanți
aglomerați combustibili, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibil pe bază
de benzen, combustibil pe bază de butan,
combustibil pentru aeronave, combustibil pentru
nave, combustibili, combustibili (inclusiv benzina
pentru motoare), combustibili de natură
biologică, combustibili derivați din petrol,
combustibili din țiței (petrol brut), combustibili
fosili, combustibili lichizi, combustibili industriali,
combustibili pentru avioane, gaz combustibil,
gaz natural lichid, gaz natural comprimat, gaz
petrol lichefiat, gaz petrol lichid, gaz petrolier
lichefiat, gaze petroliere lichefiate, combustibili
minerali, motorină, motorină pentru încălzire
industrială, petrol.
19. Asfalt, smoala si bitum, asfalt, compoziții
bituminoase, compoziții pe bază de bitum,
emulsii bituminoase, smoală și bitum, smoală de
petrol.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili.
39. Depozitare de combustibil lichid, depozitare
de combustibil pentru avioane, depozitare de
combustibili gazoși, depozitare de deșeuri
petroliere, depozitare de energie și combustibili,
depozitarea energiei electrice, depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului, organizare
de transport terestru, maritim și aerian,
organizare de transport și călătorii, organizare și
furnizare de transport terestru, maritim și aerian,
organizarea serviciilor de transport, organizarea
transportării, organizarea transporturilor rutiere,
feroviare, maritime și aeriene de persoane,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, servicii de transport,
servicii de transport cu automobile, servicii
de transport cu mașina, servicii de transport
de autovehicule, servicii de transport feroviar,

servicii de șoferi, servicii de transport pe
calea ferată (charter), servicii de transport
rutier, servicii de transport rutier de mărfuri,
servicii pentru organizarea transportului pe
cale feroviară, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea.

───────

(210) M 2022 09380
(151) 27/12/2022
(732) CONTOUR PROCONSULTING

STUDIO SRL, AL.
PRIVIGHETORILOR NR. 82-84,
C, 3.5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CRAMA MOUSEOS

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

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

───────
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(210) M 2022 09381
(151) 27/12/2022
(732) MEDTEAM TRANSILVANIA SRL,

STR. ARTELOR NR. 42, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Uro Point

(531) Clasificare Viena:
02.09.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3262
C), albastru (Pantone 2965 C), alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul

afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, facturare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
închiriere de echipament de birouînspațiipentru
co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, 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
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preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.
44. Servicii medicale, consultaţii medicale,
consultanţă privind asistenţa medical oferită de
doctori şi de alt personal medical specializat,
controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, actualizarea fişierelor şi a dosarelor
medicale personale, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, analiza tesuturilor
umane pentru tratament medical, analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, asistenţă medicală, asistenţă
medicală de urgenţă, compilarea de rapoarte
medicale, consiliere medicală, consultanţă
şi servicii de informaţii despre produse
medicale, depistare medical (screening),
diagnosticarea bolilor, efectuarea examenelor
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistenţă medicală, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, furnizare de informaţii
despre servicii de asistenţă medicală,
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale, ingrijire medicală, informaţii medicale,
planificare de tratamente medicale, recoltarea şi

conservarea sângelui uman, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistenţă medicală, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoare
la tratamentul pacienţilor, servicii de control
fizic, servicii de imagistică medicală, servicii
de evaluare medicală, servicii de îngrijiri
medicale, servicii de telemedicină, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici şi spitale, servicii
medicale de diagnostic (testare şi analiză),
servicii medicale de dializa oferite de clinici
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienţi,
furnizare de informaţii referitoare la produse
farmaceutice, consiliere farmaceutică.
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(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.
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