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Cereri Mărci publicate în 24/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 04082 17/06/2022 CIORBARU CLAUDIU Awake the Demons

2 M 2022 04202 17/06/2022 PĂSTRĂVUL DIN ȚARA TA Păstrăvul Din Țara Ta
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
PĂSTRĂVUL DIN ȚARA TA
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

3 M 2022 04203 17/06/2022 ALEXANDRU-FLORENTIN
DONE

SUMMER DVG

4 M 2022 04204 17/06/2022 BANDILA IOAN DORIN IMPERIUL ROMANESC

5 M 2022 04205 17/06/2022 BANDILA IOAN DORIN JINARS

6 M 2022 04206 17/06/2022 MOVEMENT TEAM SRL urban PLAYFIELD

7 M 2022 04207 17/06/2022 S.C PURE LIFE S.R.L. Godly PURE

8 M 2022 04208 17/06/2022 S.W.S. INTERNATIONAL SRL SWS International

9 M 2022 04209 17/06/2022 ECO START CEREALS MA

10 M 2022 04210 17/06/2022 KONAK TURISM DRACULA GOT DRUNK
HERE...TWICE

11 M 2022 04211 17/06/2022 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Lenor Fragrance Therapy

12 M 2022 04212 17/06/2022 SAFIR SRL Felul de a fi bun

13 M 2022 04213 17/06/2022 DEICANTO SRL SZIKRA

14 M 2022 04214 17/06/2022 SAFIR Familia Safir din 1945 Felul de a
fi bun. De 7 decenii, 4 generații

15 M 2022 04215 17/06/2022 GEORGIANA TESCU Skinovation

16 M 2022 04216 17/06/2022 SPLENDID DEVELOPMENT
SRL

Contrack

17 M 2022 04217 17/06/2022 FARMACELLVITA SRL KADRA LUXURY JEWELRY

18 M 2022 04218 17/06/2022 FERROBETON ROMANIA SRL FERROBETON

19 M 2022 04220 17/06/2022 BERS NOVA S.R.L. VULTURAR BERE DE ORADEA
MARE

20 M 2022 04221 17/06/2022 TITLURI QUALITY SRL TRANCAN

21 M 2022 04222 17/06/2022 AVEM PIZZERIE SRL PIZZA DRĂGUȘ

22 M 2022 04223 17/06/2022 DĂSCĂLESCU & CO DĂSCĂLESCU & CO SPRL

23 M 2022 04224 17/06/2022 CHRONOS TATTOO SUPPLY
SRL

Inkperium
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 04225 18/06/2022 PEFOC.RO SRL FLAMA

25 M 2022 04226 19/06/2022 ALEXANDRU RADUCANU RA

26 M 2022 04227 19/06/2022 RALUCA - ELISABETA
DREGHICIU

NUTRILLIANT FOREVER
HEALTHY
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(210) M 2022 04082
(151) 17/06/2022
(732) CIORBARU CLAUDIU, BD TOMIS,

NR 257-259, BL.L5, SC.B, AP 24,
JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR.144,
BL.ST2, SC .B, AP.46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Awake the Demons

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 23.01.01

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

41. Servicii de divertisment a unei formatii
muzicale. Furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, publicare de cântece, publicare de
cărți de muzică, publicare de lucrări muzicale,
publicare de partituri muzicale, publicare de
texte muzicale, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de transcriere
muzicală, producție audio, video și multimedia și
fotografie, editare de înregistrări audio, editare

de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau video,
producția de muzică, producție de casete audio
în scopuri de divertisment, producție de casete
video și videodiscuri, producț ie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție
de master-uri audio, producție de materiale
de divertisment audio, producție de materiale
muzicale întrun studio de înregistrare, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
produc ție de video-uri muzicale, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări master audio, producție de
înregistrări muzicale, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
privind producerea de discuri audio, servicii
ale studiourilor pentru înregistrări video, servicii
de editare audio și video, servicii de editare
în procesul de post-producție a muzicii,
amaterialelor video și a filmelor, servicii de
producție video, servicii de închiriere de
materiale video și audio, servicii de închirieri
de echipamente audio și video, servicii de
înregistrare audio și video, servicii de înregistrare
și producție audio, servicii de înregistrări audio,
servicii oferite de studiouri pentru repetiții
(înregistrări), servicii de studiouri de înregistrare,
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVDuri, înregistrări de muzică, compunere de
cântece, compunere de muzică pentru ter
ți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3,
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furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezenta ții
de muzică live, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizarea de spectacole muzicale.

───────

(210) M 2022 04202
(151) 17/06/2022
(732) PĂSTRĂVUL DIN ȚARA TA,

STR. PIAȚA CUZA VODA NR.4,
JUDETUL PRAHOVA, SLĂNIC,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR. ZIZINULUI NR.84,
SC.B, AP.14, JUDETUL BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Păstrăvul Din Țara Ta
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
PĂSTRĂVUL DIN ȚARA TA
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.06;
26.11.12; 24.03.09; 24.03.18; 03.09.01

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

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

29. Pește, fructe de mare, pește congelat,
produse din pește congelate, pește conservat,
peste marinat, peste sarat, pasta de peste,
pește procesat, păstrăvi, nu vii, pește, nu viu,
pește afumat, pește înghețat, produse procesate
din pește pentru consum uman, alimente din
pește, mâncăruri din pește, alimente pe bază
de pește, alimente refrigerate constând în
principal din pește, extracte din păstrăv, produse
alimentare pe bază de păstrăv, icre de pește
prelucrate, fileuri de peste, pastrav marinat in
ulei, pastrav afumat la cald, pastrav afumat la
rece, zacusca de pastrav curcubeu, zacusca de
pastrav somonat, zacusca de pastrav somonat
afumat, zacusca de crap, pasta de pastrav, pate
din ficat de pastrav, caviar de pastrav, chiftele de
pastrav somonat, burger de pastrav, crochete din
pastrav, salata din pastrav.
31. Pește viu pentru consum uman, pește viu în
scopuri alimentare, pește, viu, fructe de mare vii,
pastravi vii pentru consum uman, icre de pește.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul şi cu ridicata, anunțuri publicitare,
publicitate online, promoții, furnizarea de
informații comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul, cu ridicata si en-gros, servicii de
agentii de import-export, servicii oferite de lanţ
de magazine, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercilaizare cu
amanuntul, servicii de comerțul cu ridicata și cu
amănuntul, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, permițând clienților
să vadă și să achiziționeze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, prezentare de produse cu scop
publicitar și comercial, târguri și expoziții cu
caracter publicitar și comercial, servicii de
comenzi si vanzari online, servicii de comerţ
online, prelucrarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, publicare de materiale publicitare
online, servicii oniline de prelucrare de date,
toate aceste servicii in legatura cu produsele:
pește, fructe de mare, peste proaspat, pește
congelat, produse din pește congelate, pește
conservat, peste marinat, peste sarat, pasta
de peste, pește procesat, păstrăvi, nu vii,
pește, nu viu, pește afumat, pește înghețat,
produse procesate din pește pentru consum
uman, alimente din pește, mâncăruri din pește,
alimente pe bază de pește, alimente refrigerate
constând în principal din pește, păstrăv, extracte
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din păstrăv, produse alimentare pe bază de
păstrăv, icre de pește prelucrate, fileuri de peste,
pastrav marinat in ulei, pastrav afumat la cald,
pastrav afumat la rece, zacusca de pastrav
curcubeu, zacusca de pastrav somonat, zacusca
de pastrav somonat afumat, zacusca de crap,
pasta de pastrav, pate din ficat de pastrav, caviar
de pastrav, chiftele de pastrav somonat, burger
de pastrav, crochete din pastrav, salata din
pastrav, pește viu pentru consum uman, pește
viu în scopuri alimentare, pește, viu, fructe de
mare vii, pastravi vii pentru consum uman, icre
de pește.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse
în domeniul alimentaţiei publice, transport,
ambalare și depozitare de pește si produse din
peste.
40. Prelucrarea si procesarea peștelui,
afumarea peștelui, conservarea si congelarea
pestelui
43. Servicii de restaurant, servicii de alimentație
publică, servicii de fast-food.
44. Servicii de consultanta tehnică în domeniul
hrănirii și creșterii peștilor, servicii de
acvacultură, servicii de piscicultura.

───────

(210) M 2022 04203
(151) 17/06/2022
(732) ALEXANDRU-FLORENTIN DONE,

STR. MASINA DE PAINE NR.3,
BL.2, SC.1, ET.5, AP.16, SECTOR
2 , BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SUMMER DVG

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04204
(151) 17/06/2022
(732) BANDILA IOAN DORIN,

BRANCOVENESTI NR.99/
A, JUDETUL MURES,
BRANCOVENESTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
IMPERIUL ROMANESC

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04205
(151) 17/06/2022
(732) BANDILA IOAN DORIN,

BRANCOVENESTI NR.99/
A, JUDETUL MURES,
BRANCOVENESTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
JINARS

(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.
33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 04206
(151) 17/06/2022
(732) MOVEMENT TEAM SRL, STR.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR.56, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

urban PLAYFIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
382), alb ( Pantone white), negru
(Pantone black)

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

41. Agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, rezervare de locuri pentru
spectacole de divertisment, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
rezervare de locuri pentru spectacole și
rezervare de bilete de teatru, servicii de
achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii deachiziționare de bilete
pentru evenimente sportive, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente de divertisment,
servicii de rezervare de bilete pentru teatru,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de informații de
bilete pentru sporturile electronice, servicii de
informare cu privire la bilete pentru spectacole,
servicii de informare cu privire la bilete pentru

evenimente sportive, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, servicii de rezervare de
bilete și locuri la concerte muzicale, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de festivaluri de film, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de radio și televiziune, difuzare de
programe de divertisment
preînregistrate, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, divertisment pe internet,
divertisment on-line, divertisment muzical,
divertisment interactiv on-line, divertisment
interactiv, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin telefon, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment difuzat prin televiziune
prin rețele ip, divertisment difuzat prin tv
fără fir, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, educație și instruire, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
divertisment televizat, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment
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sub formă de concursuri de patinaj pe
rotile, divertisment sub formă de concursuri
de aruncare cu toporul, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment prin filme,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de centre
de recreere, furnizare de case gonflabile în
scopuri recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de instalații recreative, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de
poze online nedescărcabile, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizare de zone de recreere
sub formă de zone de joacă pentru animale de
companie, furnizare de tiroliene pentru recreare,
furnizare de spații în aer liber pentru jocuri
de paintball, furnizare de spații teatrale pentru
arte interpretative, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, furnizare de spații
pentru jocuri de paintball, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, furnizare de
spații de joacă pentru copii la stații de benzină,
găzduire de ligi de sport fantezie, furnizarea
instalațiilor pentru divertisment, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, informații în materie de

divertisment, informații referitoare la recreere,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informare în legătură
cu activități culturale, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de concursuri muzicale, organizare de competiții,
organizare de cluburi de fani, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități de recreere în grup,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente
muzicale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole, organizare de servicii de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de petreceri,
organizare de gale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de baluri, organizare de webinare,
organizare de turnee de recreere, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole de dans, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
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evenimente culturale și artistice, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de activități recreative destinate studenților,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de activități culturale, planificarea
de petreceri (divertisment), planificare și
coordonare de petreceri (divertisment),
organizarea spectacolelor, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de jocuri
cu participarea publicului, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, planificarea de spectacole, punerea la
dispoziție de jocuri, servicii ale centrelor de
divertisment, rezervări pentru spectacole de
divertisment, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment furnizate
la circuite de curse de mașini, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, servicii de informare despre
activități recreative, servicii de iluminat în scopuri
de divertisment, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de informații și consultanță cu privire la
divertisment, servicii în domeniul producției de
spectacole, servicii recreative legate de drumeții
și camping, servicii de sport și
fitness, organizarea de spectacole de teatru, atât
de animație, cât și de acțiune, organizarea de
spectacole de dans, servicii sportive și de fitness,
servicii oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), organizarea de turnee sub formă de
servicii de divertisment, educație, divertisment și
sport.

───────

(210) M 2022 04207
(151) 17/06/2022
(732) S.C PURE LIFE S.R.L., STR.

VERONICA MICLE, NR.13, BL.18,
AP.7, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-BIONPI-ION
RODICA COCUTA, CALEA
DOROBANTILOR NR.126-130,
BL.8, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010577, ROMANIA

(540)

Godly PURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 03.07.17

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7678C), albastru (Pantone 7686C),
(Pantone 299C), verde (Pantone
360C), galben (Pantone 107C),
portocaliu (Pantone 1375C), rosu
(Pantone 1795C), negru (Pantone
Neutral Black C), gri (Pantone Cool
Gray 10C)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și științe, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice , extracte de ceai
pentru industria alimentară , extracte de ceai
pentru utilizare în fabricarea de produse
cosmetice, extracte din plante pentru fabricarea
alimentelor, extracte din plante pentru fabricarea
produselor cosmetice , extracte din plante pentru
fabricarea produselor farmaceutice, produse
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chimice pentru impregnarea materialelor textile,
soluții din nanomateriale, emulsii avand la baza
aur nanocoloidal, zinc nanocoloidal, magneziu
nanocoloidal, platina nanocoloidala, cupru
nanocoloidal, ingrediente pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice și farmaceutice,
de exemplu vitamine, conservanți și antioxidanți,
săruri, substanțe chimice, extrase si produse
avand ca ingrediente extrase pe baza de argint
nanocoloidal ionic, alcool, ulei, prin vidare, si/sau
pe baza de glicerina vegetala, vitamine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
aditivi pentru utilizare în industria alimentară, de
exemplu, pectină, lecitină, enzime și conservanți
chimici, proteine pentru produse alimentare
destinate consumului uman ce formează emulsii
ca parte a procesului de fabricare, vitamine
pentru industria alimentară , vitamine pentru
utilizare în fabricarea produselor farmaceutice,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, preparate cum ar fi vitamine,
conservanți, antioxidanti pe baza de nanocoloid
de aur si/sau de argint, si/sau de zinc, si/
sau de platina, si/sau de magneziu, si/sau
de cupru, folosite la prepararea produselor
cosmetice, si / sau farmaceutice, si/sau
alimentelor, si/sau alimentelor dietetice, si/
sau cosmetice si alimente pentru bebeluși,
anumite materiale de filtrare, de exemplu,
substanțe minerale, substanțe vegetale și
materiale ceramice sub formă de particule
pe baza de nanocoloid de aur si/sau de
argint, si/sau de zinc, si/sau de platina, si/sau
de magneziu, si/sau de cupru, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, de exemplu,
pectină, lecitină, enzime și conservanți chimici
si extrase avand la baza de argint nanocoloidal
ionic, ulei, vin, in vid, prin membrana sau
pe baza de glicerina vegetala , antioxidanți
pentru utilizare în fabricare, antioxidanți pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
antioxidanți pentru utilizare în fabricarea
produselor farmaceutice, antioxidanți pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
substanțe chimice pentru conservarea
alimentelor, preparate chimice pentru protecția
împotriva mucegaiului, produse chimice pentru
fabricarea vopselelor, uleiuri pentru conservarea
alimentelor, conservanți pentru utilizare în
industria farmaceutică, proteine pentru utilizare
în fabricare, proteine pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, extracte de ceai
pentru utilizare în fabricarea de produse l
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetic, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor

alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetic, extracte din
plante pentru fabricarea alimentelor, extracte din
plante pentru industria alimentară, extracte din
plante pentru fabricarea produselor cosmetice,
extracte din plante pentru fabricarea produselor
farmaceutice, ingrediente chimice active, toate
in special pe baza de soluții nanocoloidale ale
mineralelor si metalelor prețioase: aur, argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau
compuși naturali de origine vegetala, animala si
minerala.
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare
și abrazive, in special pe baza de soluții
nanocoloidale ale mineralelor: aur, argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau
compuși naturali de origine vegetala si/sau
animala si/sau minerala, uleiuri esențiale /
uleiuri eterice, uleiuri esențiale de lemn de
cedru, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de citron , esențe eterice, extracte
de flori (parfumuri), uleiuri esențiale pentru
aromaterapie, infuzii pentru baie în scop
cosmetic, măști sub forma de folie pentru
scopuri cosmetice, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetice, creme pe bază de uleiuri esențiale
pentru aromaterapie, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, astringente pentru scopuri
cosmetice, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru
gene, truse cosmetice, creioane cosmetice ,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice pentru
animale, cosmetice pentru copii, bețișoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice ,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice,
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, esență de
mentă (ulei esențial), mentă pentru parfumerie,
pomezi pentru scopuri cosmetice, rondele si
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
infuzii pentru baie în scop cosmetic, loțiuni
tonice pentru scopuri cosmetice, cosmetice
avand la baza argint nanocoloidal ionic,
nanoextracte vegetale, nanomateriale avand la
baza de aur nanocoloidal, zinc nanocoloidal,
magneziu nanocoloidal, platina nanocoloidala,
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cupru nanocoloidal. emulsii după ras, emulsii de
corp, emulsii pentru catifelarea pielii fără săpun
pentru spălarea corpului, țesături impregnate
cu loțiuni cosmetice, deodorante de uz uman
sau veterinar, alifii, unguente nemedicinale,
alifii de uz cosmetic, preparate de toaletă
nemedicinale, precum și preparate de curățare
pentru utilizare casnică și în alte medii. în
special: preparate sanitare care reprezintă
articole de toaletă, țesuturi impregnate cu
loțiuni cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei,
toate avand la baza extracte in special pe baza
de soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur,
argint, platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/
sau compuși naturali de origine vegetala si/
sau animala si/sau minerala, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă.
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,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
toate avand la baza extracte pe baza de
argint nanocoloidal ionic, ulei, vin, in vid,
prin membrana sau pe baza de glicerina
vegetala. ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale , alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, gelatina si glicerină
pentru scopuri medicale, ceaiuri medicinale
și alimente dietetice și substanțe adaptate
pentru uz medical, alimente pentru bebeluși,
suplimente dietetice, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor pentru scopuri dietetice
sau medical, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri” (medicale, suplimente dietetice
pe bază de caseină, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, ulei de ricin si ulei de camfor si ulei
de dill (mărar) si ulei de / muștar, toate pentru
scopuri medicale, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale , suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, suplimente
dietetice pe bază de minerale, suplimente
dietetice pe bază de polen, pomade pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice pe bază
de propolis, lăptișor de matca, suplimente

dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, salcie pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie,
pansamente, medicale, pansamente medicale
și articole sanitare absorbante, de exemplu,
plasturi, bandaje și tifon pentru pansamente,
tampoane pentru sâni, scutece pentru bebeluși
și pentru incontinență, tampoane cu extracte pe
baza de argint nanocoloidal ionic, ulei, vin, in
vid, prin membrana sau pe baza de glicerina
vegetala, glicerina de uz medical, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare , suplimente enzimatice,
pansamente chirugicale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru
baie, biocide, biocide naturale, semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, faină din
semințe de in pentru scopuri farmaceutice ,
suplimente dietetice pe bază de semințe
de in, suplimente dietetice pe bază de
ulei din semințe de in, fibre pentru scopuri
medicale, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale , rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, alifii
medicamentoase mentolate, pentru mai multe
scopuri, preparate farmaceutice și alte preparate
pentru scopuri medicale sau veterinare, in
special: preparate sanitare pentru igiena
personală, altele decât articolele de toaletă,
deodorante, altele decât cele de uz uman
sau veterinar, șampoane medicinale, săpunuri,
loțiuni și paste de dinți, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar, toate avand la
baza extracte pe baza de argint nanocoloidal
ionic, ulei, vin, in vid, prin membrana sau pe baza
de glicerina vegetala. bumbac absorbant / vată
absorbantă, preparate pentru tratarea acneei,
plasturi adezivi / leucoplas de uz medicinal,
benzi adezive pentru scopuri medicale, adezivi
pentru protezele dentare, adjuvanți pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
alcool pentru scopuri farmaceutice, lapte de
migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice,
săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, pilule antioxidante,
antioxidanti de uz medical, antioxidanti de uz
dietetic, antioxidanti obținuți din surse vegetale,
bumbac antiseptic, antiseptice, supresante ale
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apetitului pentru scopuri medicale, pilule pentru
suprimarea apetitului, bumbac aseptic, ceai anti-
astmatic, astringenți pentru scopuri medicale,
balsamuri pentru scopuri medicale, preparate
balsamice pentru scopuri medicale, bandaje
pentru pansament, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
ulei de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, suplimente dietetice pe
bază de caseină, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, decocturi pentru
deodorante, altele decât cele pentru uz uman
sau veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, detergenți pentru scopuri medicale,
pâine pentru diabetici adaptată uzului medical
scopuri farmaceutice, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, dezinfectanți, preparate pentru spălat
de uz medical, pansamente, medicafle, elixire
(preparate farmaceutice), corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, plasturi pentru ochi de uz medical,
fenicul pentru scopuri medicale, fermenți
pentru scopuri farmaceutice, faină de pește
pentru scopuri farmaceutice, făină pentruscopuri
farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, unguent t pentru degerături
de uz farmaceutic, gențiană pentru scopuri
farmaceutice, / suplimente dietetice pe bază de
glucoză, preparate pentru hemoroizi, creioane'
hemostatice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, laxative, suplimente
dietetice pe bază de lecitin, suplimente dietetice
pe bază de semințe de in, suplimente dietetice
pe bază de ulei din semințe de in, fibre
pentru scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, loțiuni pentru scopuri veterinare,
băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru slăbit,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane

medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creșterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, apă de roiniță pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale, săruri de apă minerală, suplimente
dietetice pe bază de minerale, mentă pentru
scopuri farmaceutice, apă de gură pentru
scopuri medicale, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, plasturi cu muștar / cataplasme
cu muștar, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, pastă de dinți medicinală, canabis
pentru scopuri medicale/ marijuana pentru
scopuri medicale, brățări impregnate cu
repelenți pentru insecte, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
suplimente nutritive, alifii pentru scopuri
farmaceutice, opiacee si opiu pentru scopuri
farmaceutice, preparate cu alcaloizi din opiu,
opodeldoc, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, pomade pentru scopuri
medicale, cataplasme, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, remedii pentru perspirația piciorului,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor de
matcă, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, prosoape
sanitare / șervețele sanitare / absorbante
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, apă
de mare pentru băi medicinale, pastile de
slăbit, săruri mirositoare, alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru baie,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, preparate pentru tratarea
arsurilor, preparate veterinare, preparate pe
bază de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, bureți cicatrizanți, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, suplimente dietetice pe bază de
drojdie, deodorizante aromatice pentru toalete,
suplimente alimentare pe bază de proteine din
zer, suplimente alimentare pe bază de drojdie
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de bere, cannabidiol de uz medical, infuzii
pentru baie cu scop terapeutic, antiinflamatoare,
preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
șampoane medicinale, săpunuri, loțiuni și paste
de dinți, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai meselor,
alimente și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar, toate pe baza de soluții
nanocoloidale ale mineralelor.aur, argint, platina,
zinc, magneziu, cupru, crom si/sau compuși
naturali de origine vegetala si/sau animala si/sau
minerala.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, manuale de utilizare pentru componente
hardware.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din came, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, preparate pentru supa vegetală ,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale ,
spume vegetale , pastă vegetală de dovlecel,
cremă pe bază de legume , legume, conservate ,
legume, gătite , legume, uscate , legume, la
conservă, nuci preparate, conservate, glasate,
opărite, glazurate, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, insecte comestibile,
băuturi din lapte cu conținut predominant de
lapte, substituenți de lapte, de exemplu, lapte
de migdale, lapte de nucă de ii cocos, lapte
de arahide, lapte de orez, lapte de soia,
ciuperci conservate, boabe și nuci preparate
pentru consumul uman, semințe pregătite pentru
consum uman, care nu sunt condimente sau
arome.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi, șerbeturi și alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), băuturi pe bază de cafea, cacao,

ciocolată sau ceai, cereale preparate pentru
consum uman de examplu, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, orz decorticat, bulgur, mușii, pizza,
plăcinte, sandvișuri, nuci învelite în ciocolată,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, ceaiuri de plante, altele decât cele
medicinale, înlocuitori de ceai, amaestacuri de
pulberi de ceai, preparate vegetale folosite ca
substituenți pentru cafea, băuturi pe bază de ceai
cu lapte, ceaiuri de plante , înlocuitori de ceai,
ceaiuri de fructe, cu arome de fructe, ceaiuri cu
lapte, ceaiuri nemedicinale cu aromă cu lamie
sau care conțin lamaie, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, suc de
lămâie cristalizat (pentru asezonare), semințe de
dovleac procesate (pentru asezonare), semințe
de cânepă procesate (pentru asezonare), faina
de nuci, grâu spelt, procesat, mâncare pe bază
de tăiței, pentru bebeluși, produse de cofetărie
cu nuci, batoane pentru gustări conținând un
amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și fiori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț, nuci de cocos, nuci neprocesate, nuci
proaspete, cereale neprocesate, fructe și legume
proaspete, chiar și după spălare sau ceruire,
reziduuri de plante, alge neprocesate, ciuperci si
trufe proaspete.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate pentru fabricarea băuturilor non-
alcoolice, băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare,
băuturi pe bază de orez, nuci și soia, altele
decât substituenții din lapte, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, esențe și extracte de fructe nealcoolice
pentru prepararea băuturilor, toate pe baza
de soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur,
argint, platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/
sau compuși naturali de origine vegetala.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, esențe
alcoolice, extracte din fructe alcoolice, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou.lnformatii privind vanzarea de suplimente
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alimentare si in special produse pe baza de
soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur, argint,
platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/sau
compuși naturali de origine vegetala si/sau
animala si/sau minerala, furnizare de informații
si consiliere pentru clienti cu privire la selecția
produselor de achiziționat.
40. Tratarea materialelor, servicii de imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor, servicii
oferite prin prelucrarea, transformarea sau
producerea de obiecte sau substanțe organice
sau anorganice cum ar fi impregnarea de țesături
textile, din fibre naturale sau vegetale (pentru
uz uman, veterinar, cum ar fi pansamente,
șervetele, rondele, halate, echipamente de
protecție, uniforme pentru domeniu sanitar) cu
produse din argint nanocoloidal ionic. acoperiri
cu pulberi, fabricare la comandă de dispozitive
medicale pentru alte persoane.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii educaționale si de instruire furnizate
in scopul formarii, comunicării, / informării
despre un stil de viata sănătos, organizarea
și coordonarea simpozioanelor pentru formare,
comunicare, informare despre un stil de viata
sănătos, organizarea și susținerea de cursuri si
colocvii, organizarea și susținerea conferințelor,
oferirea de cursuri de informare, comunicare si
formare a unui stil de viata sănătos, organizarea
de cursuri de corespondență, toate furnizate in
scopul formarii, comunicării, informării despre
un stil de viata sănătos, servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații cu privire la un stil de
viata sănătos.
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, inchiriere respectiv
testare de hardware si software pentru
calculatoare, pe domeniul preparatelor pe baza
de soluții nanocoloidale ale mineralelor: aur,
argint, platina, zinc, magneziu, cupru, crom si/
sau compuși naturali de origine vegetala si/sau
animala si/sau minerala.

───────

(210) M 2022 04208
(151) 17/06/2022
(732) S.W.S. INTERNATIONAL SRL,

STR. ELEV STEFANESCU NR.2,
BLOC 462 SCARA1, PARTER,
APARTAMENT 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SWS International

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 29.01.11

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

9. Confecționarea (asamblarea) de aparate,
instrumente si dispozitive de cântărire,
de măsurare, de control (verificare), de
semnalizare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
demonstratii cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor prin mediile
de comunicare în scopul comercializării, servicii
de comerț cu amănuntul si cu ridicata privitoare
la aparate, instrumente si dispozitive de
cântărire, de măsurare, de control (verificare), de
semnalizare, si accesorii pentru acestea.
37. Servicii de montări, de instalații si de reparații
a aparatelor de cântărire, de măsurare, de
control, activități de testări și analize tehnice
la aparatele, instrumentele și dispozitivele
de cântărire, de măsurare, de verificare, de
semnalizare.

───────
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(210) M 2022 04209
(151) 17/06/2022
(732) ECO START CEREALS, STR.

BUCIUMULUI NR.83, SC.B, AP.1,
JUD. BACĂU, BACAU, 600370,
BACĂU, ROMANIA

(540)

MA

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.11; 27.05.15

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

clase:
3. Cremă cosmetica pentru mâini, cremă
cosmetică pentru piele, creme pentru față, creme
hidratante, creme pentru corp, creme de zi,
creme anti-îmbătrânire, creme pentru
demachiere, creme hidratante pentru corp,
creme de noapte (cosmetice), creme pentru
bronzarea pielii, creme de protecție solară
(cosmetice), creme cosmetice de mâini, ulei
pentru corp de uz cosmetic, uleiuri pentru corp și
pentru față,
terpene (uleiuri esențiale).
34. Arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru utilizare în țigări electronice, seturi
pentru fumători de țigări electronice, cartușe
cu reîncărcare pentru țigările electronice, lichid
pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice.

───────

(210) M 2022 04210
(151) 17/06/2022
(732) KONAK TURISM, STR. SEXTIL

PUSCARIU NR. 3, JUD. BRASOV,
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
DRACULA GOT

DRUNK HERE...TWICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Panouri publicitare (afișiere metalice),
bannere confectionate din metal, afise
confectionate din metal
16. Produse de imprimare, publicații imprimate,
broșuri, felicitări, cărți de joc, cărți de desenat
sau de scris, fotografii imprimate, albume, arte
vizuale tipărite, bannere din hârtie, bannere de
afișaj fabricate din carton, bannere de afișare
din hârtie sau carton, autocolante (articole de
papetărie), autocolante publicitare, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie, afișe,
cupoane și vouchere tipărite, etichete
24. Bannere, bannere textile, bannere din
plastic, bannere din material textil sau plastic
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate prin bannere, organizarea
și desfășurarea de evenimente speciale
în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, organizare de abonamente
la pachete media, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
referitoare la servicii de restaurant si cazare
temporara, servicii de vanzare a produselor,
precum mancare si bautura, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, întocmire de rapoarte.
41. Educatie, instruire, divertisment, servicii
de editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, servicii de editare și redactare de
texte altele decât cele publicitare, servicii de
furnizare de publicații on-line, publicare de
documente, publicare de texte altele decât cele
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publicitare, servicii de publicarea de fotografii,
publicare multimedia, furnizare de publicaţii
electronice, nedescărcabile, servicii de publicare
online, servicii de publicare de text electronic,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii online, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, furnizare de publicaţii dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet.
43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant (alimente),
bar, cafenea și catering, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi, servicii de alimentaţie publică (cu privire
la alimente, băutură şi hrană), servicii de cafe-
restaurant şi cafenele, punerea la dispoziţie
a alimentelor, băuturii, hranei şi snacks-urilor,
servicii de bar, servicii de bistro, cafe-restaurant,
cafenele, servicii de catering, servicii aferente
cocktail-urilor incluse în această clasă, servicii
de preparare a alimentelor, băuturii şi hranei,
servicii oferite de snack baruri, servicii la pachet
(takeaway/takeout), servicii la pachet pentru
alimente şi băutură, servicii oferite de ceainărie,
cramă-restaurant, organizarea de restaurante
(servirea mesei), servicii de cazare temporară,
servicii hoteliere, agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni), rezervari pentru cazarea temporara,
combinaţii între cele de mai sus, servicii de
consultanţă, rezervări şi informaţii cu privire la
cele de mai sus incluse în această clasă.

───────

(210) M 2022 04211
(151) 17/06/2022
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
Lenor Fragrance Therapy

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate de curăţare, preparate de
lustruire, preparate de degresare, preparate
abrazive, aditivi pentru spălarea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, detergenți pentru
spălarea rufelor, produse lichide pentru spălarea
rufelor, preparate de înmuiere a rufelor,
substanțe pentru spălarea rufelor, agenți de
clătire pentru rufe, uleiuri esențiale folosite ca
parfum la spălarea rufelor, preparate parfumate
folosite la spălarea rufelor, săpunuri și geluri,
produse pentru clătire și preparate pentru a face
rufele moi, emolienți pentru țesături

───────

(210) M 2022 04212
(151) 17/06/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR.2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Felul de a fi bun

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

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
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uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,

făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
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, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
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congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea

produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, servicii oferite de ferme
agricole.

───────

(210) M 2022 04213
(151) 17/06/2022
(732) DEICANTO SRL, STR. OLTULUI,

NR. 5, JUD. COVASNA, SFÂNTUL
GHEORGHE, 520027, COVASNA,
ROMANIA

(540)
SZIKRA

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 04214
(151) 17/06/2022
(732) SAFIR, STR. PODUL INALT, NR.

2, CORP CLADIRE C1, ETAJ 1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Familia Safir din 1945
Felul de a fi bun. De
7 decenii, 4 generații

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

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate

umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
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, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
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congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor , hrană pentru păsări ,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal ,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),

grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenţii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
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ferme de animale, servicii oferite de ferme
agricole.

───────

(210) M 2022 04215
(151) 17/06/2022
(732) GEORGIANA TESCU, STR. CALEA

FLOREASCA, NR. 74, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, STR.
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Skinovation

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

41. Organizarea de cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
organizarea de seminarii educative, realizarea
de seminarii, organizarea și conducerea de
seminarii, desfășurare de seminarii de instruire
pentru clienți, seminarii educative în materie
de terapii de înfrumusețare, organizarea de
seminare, organizare de ateliere și seminare,
organizarea de cursuri de cosmetică, furnizare
de cursuri de pregătire, oferte de cursuri de
instruire, organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, realizare și coordonare de cursuri
de formare, servicii de școli de frumusețe,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, servicii de instruire oferite de școlile
de frumusețe.
44. Servicii de epilare, servicii de epilare
cu laser, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, tratamente
pentru controlul greutății, tratamente cosmetice
pentru păr, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, aplicarea
produselor cosmetice pe față, electroliză
efectuată în scopuri cosmetice, consiliere
cu privire la produse cosmetice, aplicare
de produse cosmetice pe corp, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),

consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în materie de frumusețe, consultanță cu privire
la frumusețe, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii personale de epilare, servicii
oferte de saloane de frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, analiză cosmetică, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, saloane de
bronzare, saloane de coafură, servicii oferite de
saloane de îngrijire a pielii, îngrijire cosmetică
pentru persoane, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă și frumusețe, îngrijiri de igienă
pentru oameni, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratare a celulitei, tratament cosmetic,
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
tratament cosmetic cu laser pentru piele, servicii
de pedichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură.

───────

(210) M 2022 04216
(151) 17/06/2022
(732) SPLENDID DEVELOPMENT SRL,

BLD. SOCOLA, NR. 206A-208,
SPATIILE S1+S2+S3+S4, ETAJ
7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700268, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Contrack

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicație software, descărcabilă, pentru
servicii de cloud computing.

───────

(210) M 2022 04217
(151) 17/06/2022
(732) FARMACELLVITA SRL, STR.

ZAGAZULUI, NR. 29, BL. 11G,
SC. 2, ET.1, AP. 23, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

KADRA LUXURY JEWELRY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.06; 26.04.03

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
bijuteriilor (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de

vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.

───────

(210) M 2022 04218
(151) 17/06/2022
(732) FERROBETON ROMANIA SRL,

STR NEAGOE BASARAB, SAT
NEGOIESTI, NR 4, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

FERROBETON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04;
29.01.08

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

clase:
4. Energie electrică.
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, construcţii
nemetalice transportabile, monumente,
nemetalice, umbrare (structuri), nemetalice,
grinzi nemetalice / traverse nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, plăci
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de ciment, stâlpi din ciment, elemente de
construcţie din beton, parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, grinzi, nemetalice, buiandrugi,
nemetalici, paravane, nemetalice, platforme,
prefabricate, nemetalice, stâlpi, nemetalici,
materiale de armare, nemetalice, pentru
construcţii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare
cu ridicata pentru materiale de construcţii
(nemetalice), servicii de comerţ online.
37. Servicii de construcţii, constructii de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
servicii de reparaţii (restaurarea de clădiri).
40. Tratarea materialelor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
aceste servicii, proiectarea constructiilor, servicii
de arhitectură, proiectare industrială, servicii de
laborator.

───────

(210) M 2022 04220
(151) 17/06/2022
(732) BERS NOVA S.R.L., SAT

SÂNTION, NR. 1/J ZONA
INDUSTRIALĂ, PARC INDUSTRIAL
BORȘ, COMUNA BORȘ, BIHOR,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BȘ.
14 A, SC 4, ET.2, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011146, ROMANIA

(540)

VULTURAR BERE
DE ORADEA MARE

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

clase:
32. Bere, bere blondă, bere brună, bere saison,
bere bock, bere și produse de bere, bere fără
alcool, bere din malț , must de bere , bere de
grâu, înlocuitor de bere, bere fără gluten, bere
neagră englezească (porter), bere îmbogățită cu
minerale, bere ipa, bere din extract de rădăcini,
bere cu aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, coctailuri pe bază de bere, băuturi pe
bază de bere, bere neagră, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), bere de ghimbir.

───────
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(210) M 2022 04221
(151) 17/06/2022
(732) TITLURI QUALITY SRL, SOS

FABRICA DE GLUCOZA, NR 21,
PARTER; SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020331, ROMANIA

(540)

TRANCAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.25; 26.04.02;
29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:roșu (HEX#ff0000),
alb (HEX#ffffff)

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme video,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere digitale
(podcast), grafică digitală (software descărcabil),
înregistrări audio, înregistrări multimedia,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări video descărcabile, materiale video
muzicale pre-înregistrate, medii descărcabile,
podcast-uri descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, transmisii
video, videoclipuri din filme pre-înregistrate.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, bannere din hârtie, cataloage,

fluturași publicitari, reviste (publicații periodice),
ziare, broșuri, fotografii (tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio
și de televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, compilare de anunțuri
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publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, închiriere de orice tip de materiale
publicitare sau de prezentare comercială, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, publicitate și marketing,
informații de marketing, marketing pe internet,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, publicitate
online, publicitate și reclamă.
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de difuzare pe pagini web, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
material audio și video pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmisie de podcasturi,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale.
41. Servicii de divertisment, divertisment pe
internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
publicare online de ziare electronice, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
programe de televiziune, producție de programe
educative de televiziune, producții de film,
televiziune și radio, producție de programe
de divertisment pentru televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, producție
de înregistrări audiovizuale, organizarea de
concursuri televizate, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.

───────

(210) M 2022 04222
(151) 17/06/2022
(732) AVEM PIZZERIE SRL, SOS.

BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 14-22,
BL. XIII/2, SC. C, AP 27, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI , 031693,
ROMANIA

(540)

PIZZA DRĂGUȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.01.02;
06.01.04; 01.03.06; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
362C), verde deschis (Pantone 360C),
rosu (Pantone 485C), galben (Pantone
101C), negru (Pantone 426C), verde
inchis (Pantone 5747C), alb (Pantone
000C), negru (Pantone 426C)

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), pizza, pizza proaspătă, pizza
(preparată), blaturi de pizza, blat de pizza, sosuri
pentru pizza, aluat pentru pizza, amestecuri de
pizza, pizza împăturită (calzone), făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, pizza fără
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gluten, crusta de pizza, amestec pentru aluat
de pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor
de pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, produse de patiserie proaspete,
pateuri (produse de patiserie), produse de
patiserie vieneză, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie din făină de
cartofi, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie umplute cu
fructe, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie daneze din foitaj,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), băuturi
frapate, băuturi din cafea, gustări din tortilla,
gustări din porumb, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări pe bază de grâu, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate din
musli, gustări pe bază de orez, gustări pe bază
de cereale, gustări care constau în principal
din pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări rapide
preparate din grâu integral, gustări pe bază
de multicereale, gustări alimentare fabricate din
porumb sub formă expandată, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, gustări din porumb expandat cu gust
de brânză, produse pentru gustări preparate
din făină de soia, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, sosuri pentru gustări,
gustări de tip tort de fructe, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci

și fructe uscate (produse de cofetărie), gustări
preparate conținând în principal paste, gustări
rapide preparate din porumb, cafea, ceai, cacao
si inlocuitori ai acestora, orez, paste şi tăiţei,
pizza pe vatra, pizza pe vatra cu lemne, pizza pe
vatra de lemne, pizza in cuptor cu lemne, pizza
in cuptor de lemne, blat crocant, blat de pizza
crocant pizza preparată, desert facut in casa.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing şi promovare.,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, management
de restaurant pentru terți, administrare a
afacerilor pentru restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul exploatării
restaurantelor, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, difuzare de materiale publicitare
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrana si bauturi, servicii de
catering, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering hotelier , servicii de catering în
exterior, servicii de catering mobil, servicii
de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei spaniole, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru cantinele firmelor, servicii de catering
pentru spații specialamenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
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pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei europene,
servicii de catering pentru spitale, cazare
temporară, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de restaurante fast-food, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurant cu servire la pachet, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii contractuale de alimentație,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
de restaurante, servire de băuturi alcoolice,
servirea de băuturi în berării, servirea de
băuturi în microberării, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în

legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii în domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2022 04223
(151) 17/06/2022
(732) DĂSCĂLESCU & CO, STR.

MARCUS AURELUI NR. 8, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
BD. GHEORGHE ȘINCAI NR.
5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DĂSCĂLESCU & CO SPRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.01

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

clase:
35. Consultanță în management și afaceri.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 04224
(151) 17/06/2022
(732) CHRONOS TATTOO SUPPLY SRL,

STR. EPISCOPUL VULCAN NR.
26, BL.E, SC.B, ETAJ 4, AP. 29,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013485,
ROMANIA

(540)
Inkperium
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.
41. Organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri de formare, organizare de
cursuri de formare avansată, furnizare de cursuri
de formare, coordonare de cursuri de formare
profesională, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
44. Artă corporală, servicii de tatuare a
sprâncenelor, îndepărtarea cu laser a tatuajelor,
tratament cosmetic al tatuajelor, cu laser,
piercing corporal, servicii de piercing corporal,
tatuaje, servicii medicale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 04225
(151) 18/06/2022
(732) PEFOC.RO SRL, STR. CALEA

SURII MIC, NR. 68, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

FLAMA

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

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terților de unelte
manuale (electrice) folosite la prepararea
grătarului, apărătoare pentru șemineuri, piese
pentru șemineuri, hote aspirante pentru
șemineuri, semineuri din metal turnat, placări
pentru focare de șemineuri, grătare pentru
șemineuri (de uz casnic), inserții pentru
șemineuri sub formă de sobe, inserții pentru
șemineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, ventilatoare pentru șemineuri,
canale de fum pentru șemineuri, sisteme
de extracție pentru șemineuri, componente
ceramice cu efect de combustibil sub formă
de piese și accesorii pentru șeminee, seminee
artificiale care imită soba cu lemne (de uz
casnic), grilaje frontale pentru șeminee (de uz
casnic), grătare pentru șemineuri (de uz casnic),
schimbătoare de căldură pentru șeminee, hote
aspirante pentru șemineuri, dispozitive de
aprindere pentru sobe cu gaz, sobe pe bază de
ulei(încălzitoare pentru încăperi de uz casnic),
sobe cu gaz (radiatoare pentru încăperi, de
uz casnic), sobe cu cărbune (radiatoare pentru
încăperi, de uz casnic), sobe pe cărbuni, inserții
pentru șemineuri sub formă de sobe, sobe
cu combustibil solid, sobe pe lemne, sobe
cu lemne, sobe portabile, sobe cu cărbune,
sobe de încălzire, sobe pentru gătit, sobe cu
ardere lentă (sobe cu lemn, de uz casnic),
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, grile de ventilație
care sunt componente ale ventilatoarelor de
aspirație, grile pentru grătar, dispozitive de
aprindere a grătarelor, grătare electrice, grătare
afumătoare, tăvi cu grătar, grile pentru grătar,
grătare cu cărbune, grătare cu gaz, grătare
pentru gătit, grătare pentru friptură, tăvi electrice
tip grătar, grătare electrice pentru exterior,
grătare mari în aer liber, grătare alimentate
cu gaz (aparate de gătit), grătare pentru gătit
alimentate cu energie solară, aparate de gătit
cu gaz prevăzute cu grătare pentru gătit,
vetre pentru foc, vetre pentru foc portabile,
umbrele de soare pentru grădină, terase și
curți interioare, arzătoare cu incandescență,
arzătoare cu gaz, arzătoare de parfum,
arzătoare de ulei, arzătoare fixe pentru încălzire,
placări pentru focare de șemineuri, focare
cu gaz pentru uz casnic, echipament pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
tăvi pentru murdărie (componente de cuptoare
sau focare), dispozitive de alimentare a focarelor
la cuptoarele comerciale, cuptoare solare,
cuptoare rotative, hote cu ventilator pentru
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cuptor, cuptoare de reîncalzire, cuptor cu vatră
mobilă, cuptoare cu capac compartimentate,
cuptoare electrice de tratament termic,
rezervoare de răcire pentru cuptoare, aparate
generatoare de fum pentru gătit, oale de gătit
sub presiune, hote aspirante pentru mașini de
gătit, generatoare de fum pentru gătit, polițe
de șemineu, console de șemineu, imbrăcăminte
pentru șemineuri (nemetalice), imprejmuiri din
ipsos pentru șemineuri (mantale și polițe),
imprejmuiri din plastic pentru șemineuri (mantale
și polițe), carcase din lemn pentru șemineuri,
cărămidă pentru șemineuri, imprejumuiri din
piatră pentru șemineuri (mantale și polițe),
împrejumuiri din marmură pentru șemineuri
(mantale și polițe), imprejmuiri din lemn pentru
șemineuri (mantale și polițe), coșuri de fum
nemetalice, apărătoare pentru coșuri de fum
(nemetalice), canale de fum, nemetalice pentru
coșuri, burlane de scurgere care nu sunt
confecționate din metal, burlane de scurgere,
nemetalice, instalare de burlane (nemetalice)
pentru evacuarea apei reziduale, instalare de
burlane (nemetalice) pentru colectarea apei
reziduale, instalare de burlane (nemetalice)
pentru evacuarea apei de ploaie, instalare
de burlane (nemetalice) pentru colectarea
apei de ploaie, grile nemetalice, grile de
ventilație (nemetalice) pentru construcții, grile de
aerisire (nemetalice) pentru acoperișuri, spaliere
nemetalice de grădină (grilaje), soproane pentru
grădină din lemn, tăruși de grădină din
materiale nemetalice, căsuțe de grădină din
materiale nemetalice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, a furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
tăvi de tacâmuri, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi pentru oale, mașini (aparate)
de tocat carne neelectrice, servicii (veselă),
articole de bucătărie și recipiente, pungi izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
izolate termic pentru alimente sau băuturi,
tocătoare, plăci de tocat, tocătoare pentru
brânză, suporturi pentru tocătoare, tocătoare
din lemn (ustensile),tocătoare din lemn pentru
bucătărie, oale de gătit, suporturi pentru oale,
oale neelectrice pentru făcut conserve (oale sub
presiune), oale pentru gătire lentă (neelectrice),
oale duble pentru bain-marie, raclete pentru tigăi
și oale, suporturi pentru capace de oale, oale și
tigăi portabile pentru camping, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), vase pentru prăjit, vase
pentru unt, vase pentru copt, vase pentru sufleu,
vase de lut, vase de bijuterii, vase pentru servit,
vase pentru păstrarea usturoiului, boluri din
plastic (vase), vase pentru scurs salata, lavete
de spălat vase, vase pentru tajine, neelectrice,
suporturi pentru uscarea vaselor, coșuri pentru

gătit cu aburi, autoclave, neelectrice, pentru
gătit, grătare (ustensile pentru gătit), tigăi
întinse pentru gătit, bușteni artificiali pentru
șeminee, combustibil pentru șemineuri portabile,
sisteme modulare de șemineu din oțel,
mantale din metal pentru șeminee, gratii din
metal pentru șemineuri, imprejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), lopeți
pentru șeminee, vătraie pentru șeminee, seturi
de instrumente pentru șeminee, perii pentru
șemineuri, brichete pentru grătar, combustibil
pentru grătare, combustibili pentru grătare,
aprinzătoare pentru grătare, aprinzătoare lichide
pentru grătar, cărbune de lemn pentru grătare,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătar făcut din
așchii de lemn, bare pentru grătare metalice,
unelte manuale (electrice) folosite la prepararea
grătarului, dispozitive de aprindere pentru
grătare, răzuitoare pentru grătar (produse pentru
curățare), mănuși pentru grătar, furculițe pentru
grătar, spatule pentru grătar, clești pentru
grătar, suporturi de grătare, grătare pentru
camping, grătare neelectrice pentru bucătărie,
scânduri din lemn pentru grătar, ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, preșuri,
rezistente la foc, pentru șemineuri și grătare,
produse de curățat pentru cuptoare, paravane
metalice pentru cuptoare, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, ecrane de protecție
pentru cuptoare, mănuși pentru cuptor, vase
pentru cuptor, servete termorezistente pentru
cuptor, (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, organizare și coordonare de demonstrații
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în scopuri publicitare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
organizare de prezentări în scopuri comerciale,
intocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de echipament fotografic (în scopuri publicitare),
prezentare de produse în scopuri promoționale,
prezentare de produse în scop publicitar,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri si servicii, prezentare de
produse.
37. Instalare de grătare, construire de centrale
electric, instalare de sisteme centrale de
curățare prin aspirar, servicii de consiliere
cu privire la instalarea centralelor electric,
demolare de șemineuri, reparații sau întreținere
de centrale termice, curățarea coșurilor de
fum, construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), întreținere și reparații
pentru arzătoare, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea arzătoarelor, instalare
și reparații de cuptoare, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea cuptoarelor,
servicii de evacuare (curățenie), instalații
pentru sisteme de evacuarea căldurii, instalare
de sisteme de evacuarea fumului, reparare
de echipament electric, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, informații privind
întreținerea echipamentului de măsurare și de
testare, întreținere și reparații de țevi utilizate
pentru echipamentele industriale, instalare
și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, reparare și întreținere de
echipamente pentru lucrări de terasamente,
construire de cuptoare industriale.
39. Logistică de transport, transport, servicii de
livrare, livrarea de mărfuri, livrare rapidă de
mărfuri, livrare pe cale rutieră, livrare de mărfuri
pe cale rutieră, colectare, transport și livrare
de produse, depozitare temporară de livrări,
informații în domeniul depozitării, închirieri de
instalații de depozitare, închirieri de unități de
depozitare, depozitare de produse în tranzit,

depozitare temporară a bunurilor personale,
depozitare de marfă înainte de transport, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de spații de stocare în depozite,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, localizarea vehiculelor de pasageri
sau de marfă folosind calculatoare sau sisteme
de poziționare globală (informații referitoare
la transporturi), servicii de transport, transport
de bagaje, transport prin curier, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, servicii consultative
privind urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi), servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de distribuție.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, furnizarea de informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servire de alimente și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, închiriere de echipament de
catering, servicii de catering pentru petreceri,
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni cu scop cultural, educațional și
de divertisment, furnizarea de facilităţi pentru
camping, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului la
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târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
inchiriere de arzătoare de gaz pentru uz casnic,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații și materiale pentru
târguri și expoziții, inchiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, inchiriere de plite de
încălzit electrice, de uz casnic, inchiriere de vase
încălzitoare pentru mâncare, inchiriere de mașini
industriale de gătit, inchiriere de autoclave pentru
gătit, inchiriere aparate de gătit.

───────

(210) M 2022 04226
(151) 19/06/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, ȘOS.

COLENTINA NR.16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI API SRL, STR. ELOCINȚEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

41. Servicii educative, servicii de cursuri,
workshopuri sau traininguri online sau offline,
elaborare si publicare de cărți si cursuri
educative, de dezvoltare, de spiritualitate și de

instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și spiritualității, furnizarea
de informații în materie de educație spirituală,
organizarea de cursuri pentru pregătirea
examenelor, elaborare de cursuri de instruire
și de examene, organizarea și coordonarea
de evenimente în scop educativ, spiritual
și recreațional, programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online
sau offline, organizarea de webinarii, furnizarea
de programe TV, nedescarcabile, prin servicii
de transmitere video la cerere (video on
demand), organizare si sustinere de evenimente,
conferinte, cursuri, webinarii, seminarii, ateliere,
workshopuri, simpozioane online sau în spații
publice organizate, servicii oferite de biblioteca
electronica, publicarea online a revistelor,
ziarelor, cursurilor, articolelor, ghidurilor, cărților
si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicații electronice, activități culturale și
educaționale.

───────

(210) M 2022 04227
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(732) RALUCA - ELISABETA

DREGHICIU, STR. GLADIOLELOR
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NUTRILLIANT
FOREVER HEALTHY
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(591) Culori revendicate:verde (HEX
#228C22)

(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,
fungicide, ierbicide.

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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────


