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Cereri Mărci publicate în 23/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 04173 16/06/2022 BVB SECURITY SOLUTIONS

SRL
BVB SECURITY SOLUTIONS

2 M 2022 04174 16/06/2022 PHILADEELPHIA TRADING
SRL

TEKO Rubber Bands

3 M 2022 04175 16/06/2022 UCASY HOME S.R.L. UCASY HOMES

4 M 2022 04177 16/06/2022 TIMCO SA ARSENAL AVENTURA & AQUA
PARK

5 M 2022 04178 16/06/2022 WATCH ME PRODUCTIONS
SRL

MIAMI BICI

6 M 2022 04179 16/06/2022 MANOLE ADNICO PRODCOM
SRL

Manole Ulei rafinat de floarea
soarelui din prima presă Fabricat
în România

7 M 2022 04180 16/06/2022 ID FRANCESCA ATELIER SRL Republika by Vital Market

8 M 2022 04181 16/06/2022 COSMINA KOVACS KAYA by Cosmina Kovacs

9 M 2022 04182 16/06/2022 CAMELIA ENESCU L LEGALITY

10 M 2022 04183 16/06/2022 DINU BOGDAN SAIFCAR AUTOMOTIVE Great
From The Beginning

11 M 2022 04184 16/06/2022 CONEX DISTRIBUTION SA RAUH TOOLS

12 M 2022 04185 16/06/2022 SC OLT MEDIA PLUS SRL Gazeta Nouă

13 M 2022 04186 16/06/2022 SALUBRITATE 2000 SA SALUBRITATE 2000 TU ai
selectat, NOI am colectat!

14 M 2022 04187 16/06/2022 I,V & P INSTALATII SRL Termix

15 M 2022 04188 16/06/2022 ROBERTO CAPECI BLOOBAG

16 M 2022 04189 16/06/2022 AZTECA OCULT MEDIA SRL AZTECA

17 M 2022 04190 16/06/2022 CLAUDIU DANIEL BADELE NYPD New York Pizza Delivery
România

18 M 2022 04191 16/06/2022 AZTECA OCULT MEDIA SRL AZTECA

19 M 2022 04192 16/06/2022 AZTECA OCULT MEDIA SRL AZTECA

20 M 2022 04193 16/06/2022 VASILE ANDREI CEAUSESCU Sun coin

21 M 2022 04194 16/06/2022 FUNDATIA UN COPIL, O
SPERANTA

UCOS

22 M 2022 04195 16/06/2022 VASILE ANDREI CEAUSESCU Sun Bank

23 M 2022 04196 16/06/2022 VASILE ANDREI CEAUSESCU Sun Properties
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 04197 16/06/2022 VASILE ANDREI CEAUSESCU Sun Energy

25 M 2022 04198 16/06/2022 FUNDATIA UN COPIL, O
SPERANTA

FUNDATIA UN COPIL, O
SPERANTA

26 M 2022 04200 16/06/2022 COLNICEANU A. MARISALDA
- CABINET MEDICAL DE
STOMATOLOGIE

Cluj Smile Society

27 M 2022 04201 16/06/2022 IZI ELECTRONICS SRL VIZION security
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(210) M 2022 04173
(151) 16/06/2022
(732) BVB SECURITY SOLUTIONS SRL,

STR. ROZELOR NR. 36, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600170, BACĂU,
ROMANIA

(540)
BVB SECURITY SOLUTIONS

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2022 04174
(151) 16/06/2022
(732) PHILADEELPHIA TRADING SRL,

STR. FABRICA DE GHEATA NR.
16-18, BL. 95, SC. A, ET. 6, AP.
39, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TEKO Rubber Bands

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
deschis

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, benzi elastice, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2022 04175
(151) 16/06/2022
(732) UCASY HOME S.R.L., STRADA

EMIL CIORAN NR. 1, DEMISOL 1-
U50, SCARA A, JUDEȚ SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

UCASY HOMES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.10;
29.01.11

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

clase:
35. Marketing imobiliar, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
finanțare imobiliară, investiții imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), servicii de achiziții
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imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
construcții civile.

───────

(210) M 2022 04177
(151) 16/06/2022
(732) TIMCO SA, STR.

CIRCUMVALAȚIUNII, NR. 8-10,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ARSENAL AVENTURA
& AQUA PARK

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 01.01.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F4783D), albastru (HEX #306D6F,
HEX #8CC4C8), alb (HEX #FFFFFF),
negru (HEX #000000)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04178
(151) 16/06/2022
(732) WATCH ME PRODUCTIONS

SRL, B-DUL. IANCU DE
HUNEDOARA NR. 29, ET. 4, AP.
132, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MIAMI BICI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.15; 05.01.12;
07.01.24

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

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 04179
(151) 16/06/2022
(732) MANOLE ADNICO PRODCOM

SRL, ALEEA SCOLARILOR NR.
8, BL. S23, SC. 1, PARTER, AP.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Manole Ulei rafinat de
floarea soarelui din prima
presă Fabricat în România

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.04;
25.01.05; 01.17.16

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

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

29. Uleiuri și grăsimi, uleiuri comestibile, uleiuri
aromatizate, uleiuri pentru gătit, uleiuri de uz
alimentar, ulei de floarea-soarelui comestibil, ulei
de porumb pentru alimente, uleiuri vegetale de
uz alimentar, uleiuri de origine animală de uz
alimentar, ulei de măsline, ulei de rapiță, ulei de
soia, ulei de susan, ulei de palmier (alimentație).

───────

(210) M 2022 04180
(151) 16/06/2022
(732) ID FRANCESCA ATELIER SRL,

SOS CIOROGARLA NR. 145, SOLA
63, PARCELA 520/14, PARTER,
SAT BACU, JUD. GIURGIU,
COMUNA JOITA, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

Republika by Vital Market

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.02

(591) Culori revendicate:maro (Pantone P 54
-16C), rosu (Pantone P 45-8C)

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

29. 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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────
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(210) M 2022 04181
(151) 16/06/2022
(732) COSMINA KOVACS, STR. SOLD.

GHEORGHE DASCALU, NR.
5, VILA B5, JUD. ILFOV, SAT
DOBROEŞTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KAYA by Cosmina Kovacs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17;
27.05.19

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 04182
(151) 16/06/2022
(732) CAMELIA ENESCU, STR. INTR.

BUCURESTI, NR. 7-9, JUD. ILFOV,
TUNARI, 077180, ILFOV, ROMANIA

(540)

L LEGALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13; 26.04.05; 26.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu , negru,
alb

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

35. Administrarea, organizarea si
managementul afacerilor.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2022 04183
(151) 16/06/2022
(732) DINU BOGDAN, STR. ALEEA

MAGNOLIEI, NR. 6-8, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

SAIFCAR AUTOMOTIVE
Great From The Beginning

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 26.04.05; 18.01.09; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu , albastru,
alb

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

7. Compresoare de aer, radiatoare (de răcire)
pentru motoare, radiatoare de ulei pentru
motoare, curele de transmisie, cutii de viteze
(componente mecanisme), roți de transmisie, roți
de transmisie ca piese de mașini, roți dințate
pentru sisteme de transmisie cu lanț, articulații
sferice pentru suspensii (piese pentru mașini),
articulații sferice.
12. Pinioane pentru vehicule terestre, roți de
transmisie pentru vehicule terestre, componente
de frânare pentru vehicule, sisteme de frânare
pentru vehicule și piese pentru acestea.
17. Materiale de etanșare, garnituri de etanșare,
material de garnituri, garnituri de etanșare sub
formă de foi, garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre.

───────
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(210) M 2022 04184
(151) 16/06/2022
(732) CONEX DISTRIBUTION SA, STR.

CALEA CHIŞINULUI, NR. 32, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

RAUH TOOLS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.22; 26.04.05; 26.11.02

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

clase:
6. Cutii si dulapuri pentru scule, din metal.
8. Unelte si scule acționate manual, respectiv:
chei, șurubelnițe, dispozitive cu clichet.
9. Echipamente de protecție, respectiv: mânuși,
salopete, ochelari.
12. Elevatoare destinate service-urilor si
atelierelor de reparatii si intretinere a
autovehiculelor, sisteme si accesorii de tractate
a vehiculelor.
20. Cutii si dulapuri pentru scule, nemetalice.
35. Regruparea, in folosul terților, de cutii si
dulapuri pentru scule din metal, unelte si scule
acționate manual, respectiv: chei, șurubelnițe,
dispozitive cu clichet, echipamente de protectie,
respectiv: mânuși, salopete, ochelari, elevatoare
destinate service-urilor si atelierelor de reparatii
si intretinere a autovehiculelor, sisteme si
accesorii de tractate a vehiculelor, cutii si
dulapuri pentru scule nemetalice, (exceptând
transportul lor), permițând clientilor sa le vada
si sa le cumpere prin intermediul magazinelor
de vanzare cu amănuntul sau punctelor de
vanzare cu ridicata, precum si prin intermediul
site-urilor web sau alte mijloace electronice de
vanzare, furnizarea de informatii de afaceri prin

intermediul unui site web, postarea de materiale
publicitare, recrutarea de personal, oferirea
de informatii comerciale pentru consumatori in
alegerea bunurilor.

───────

(210) M 2022 04185
(151) 16/06/2022
(732) SC OLT MEDIA PLUS SRL, STR.

ANA IPĂTESCU, NR. 4A, ET. 1,
JUD. OLT (FOSTUL CENTRU DE
CALCUL), SLATINA, 230079, OLT,
ROMANIA

(540)

Gazeta Nouă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.04.05; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, abonamente la
ziare, agenţii de publicitate, anunţuri publicitare,
cronică publicitară, publicare de texte publicitare,
publicitar (broşuri, prospecte), publicitate on-
line, publicitate prin corespondenţă, sondaje de
opinie, transcriere de comunicări, servicii de
abonamente la ziare.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, distribuirea de
ziare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare de cărţi, publicare
de texte (altele decât cele publicitare), redactare
de texte (altele decât cele publicitare), servicii de
traducere.

───────
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(210) M 2022 04186
(151) 16/06/2022
(732) SALUBRITATE 2000 SA, STR.

TÂRGU DIN VALE, NR. 25,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

SALUBRITATE 2000 TU ai
selectat, NOI am colectat!

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01; 26.03.01; 26.11.03

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

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

37. Servicii de curăţenie, servicii de evacuare a
deșeurilor (servicii de curățenie).
39. Transport deşeuri, colectarea gunoiului
(exclusiv ridicarea gunoiului), manipulare
(transport) de gunoi, transportul și depozitarea
gunoiului.
40. Tratarea materialelor, tratare deşeuri,
reciclarea și tratamentul gunoiului, distrugerea
deșeurilor și a gunoiului, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, incinerarea
deşeurilor şi a gunoiului, reciclarea deşeurilor şi
a gunoiului.

───────

(210) M 2022 04187
(151) 16/06/2022
(732) I,V & P INSTALATII SRL, BD-UL

FERDINAND I, NR. 120, BL. O11,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Termix

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 15.09.10;
26.04.05

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu boilere, centrale termice, cazane
pe lemne, cazane peleti, centrale pe lemne,
arzatoare peleti, accesorii pentru centrale
termice si centrale pe lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de
gaz, detectoare de gaz, kit de detectare
gaze, convector gaze, baterii, acumulatoare,
vase de expansiune, pompe de apa, pompe
de circulatie, hidrofoare, pompe de piscina,
moto-pompe, termometre, manometre, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de masurare, detectare, monitorizare
si control energie termica, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de încălzire,
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instalatii electrice, instalatii de climatizare,
instalatii sanitare, instalatii electrice, instalații
sanitare electrice, scule si unelte pentru casa
si gradina, articole bricolaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si
gradina, articole bricolaj, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin

osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
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manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata de boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare

de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, furnizarea unui catalog online
cu informații despre boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
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sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si
gradina, articole bricolaj, servicii de intermediere
comercială in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte
pentru casa si gradina, articole bricolaj,
servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii

de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, servicii de
import-export in legatura cu boilere, centrale
termice, cazane pe lemne, cazane peleti,
centrale pe lemne, arzatoare peleti, accesorii
pentru centrale termice si centrale pe lemn,
puffere, aparate de aer conditionat, purificatoare
de aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei
prin osmoză inversă, echipamente pentru
instalatii de gaz, robineti gaze, butelii de gaz,
detectoare de gaz, kit de detectare gaze,
convector gaze, baterii, acumulatoare, vase
de expansiune, pompe de apa, pompe de
circulatie, hidrofoare, pompe de piscina, moto-
pompe, termometre, manometre, dispozitive de
masurare, detectare, monitorizare si control
energie termica, instalații de încălzire, instalatii
electrice, instalatii de climatizare, instalatii
sanitare, instalatii electrice, instalații sanitare
electrice, scule si unelte pentru casa si gradina,
articole bricolaj, organizare de evenimente, în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de boilere, centrale termice,
cazane pe lemne, cazane peleti, centrale
pe lemne, arzatoare peleti, accesorii pentru
centrale termice si centrale pe lemn, puffere,
aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer, dezumidificatoare, ventilatoare, instalatii
electrice, filtre de apa, filtre pentru aparate
sanitare, unităţi de osmoză inversă, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, echipamente pentru instalatii
de gaz, robineti gaze, butelii de gaz, detectoare
de gaz, kit de detectare gaze, convector gaze,
baterii, acumulatoare, vase de expansiune,
pompe de apa, pompe de circulatie, hidrofoare,
pompe de piscina, moto-pompe, termometre,
manometre, dispozitive de masurare, detectare,
monitorizare si control energie termica, instalații
de încălzire, instalatii electrice, instalatii de
climatizare, instalatii sanitare, instalatii electrice,
instalații sanitare electrice, scule si unelte pentru
casa si gradina, articole bricolaj, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, asistență
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privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.
39. Servicii de distribuție, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, distribuție (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
depozitarea mărfurilor, servicii de depozitare,
depozitare de produse, consultanță în domeniul
serviciilor de transport, oferită de call center-uri,
transport și livrare de bunuri, depozitare și livrare
de bunuri, logistică de transport.

───────

(210) M 2022 04188
(151) 16/06/2022
(732) ROBERTO CAPECI, STR. ROMA

138, ALBA ADRIATICA, ITALIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BLOOBAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.03.10

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

18. Piele, genți din piele, poșete din piele,
portofele, portofele din piele.
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de consiliere în afaceri privind
francizele, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 18, respectiv: piele, genți din

piele, poșete din piele, portofele, portofele din
piele.

───────

(210) M 2022 04189
(151) 16/06/2022
(732) AZTECA OCULT MEDIA SRL,

BLD. PIPERA, NR. 168A, BLOC
1(A), ETAJ 8, AP. 84, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
AZTECA

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2022 04190
(151) 16/06/2022
(732) CLAUDIU DANIEL BADELE,

ALEEA CALLATIS NR. 12, BL. A 12,
SC. C, ET. 4, AP. 43, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NYPD New York Pizza
Delivery România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 08.07.04

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

43. Servicii oferite de restaurante.
───────

(210) M 2022 04191
(151) 16/06/2022
(732) AZTECA OCULT MEDIA SRL,

BLD. PIPERA, NR. 168A, BLOC
1(A), ETAJ 8, AP. 84, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AZTECA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
7622C)

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
echipament pentru scufundări.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
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și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2022 04192
(151) 16/06/2022
(732) AZTECA OCULT MEDIA SRL,

BLD. PIPERA, NR. 168A, BL
1(A), ET 8, AP. 84, JUDEȘ ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AZTECA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și parți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 04193
(151) 16/06/2022
(732) VASILE ANDREI CEAUSESCU,

STR. INTRAREA CHEFALULUI,
NR. 11-13, BL. B, ET. 7, AP.
53, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Sun coin

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii financiare, investiţii de
capital, transferul electronic de fonduri, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, împrumuturi (finanţare),
servicii de brokeri / agenţi de bursă, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, servicii de depozite sigure pentru
valori, studii financiare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active, investiţii în fonduri, brokeraj de titluri de
valoare, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de brokeri de amanet, factoring, oferirea de
informaţii financiare.

───────
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(210) M 2022 04194
(151) 16/06/2022
(732) FUNDATIA UN COPIL, O

SPERANTA, STR. SIRETULUI
2, AP. 14, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
550403, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
UCOS

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

36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), furnizare
de informații privind colectarea de fonduri de
binefacere, colecte de fonduri de binefacere în
cadrul evenimentelor de divertisment, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizați, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
precauțiilor și a prevenirii dezastrelor, colectarea
de fonduri şi sponsorizare, investiţii de fonduri
în scopuri caritabile, organizarea de colecte în
scopuri caritabile, organizarea de activităţi de
colectare de fonduri pentru susţinerea cercetării
medicale şi a procedurilor pentru cei aflaţi
în dificultate, organizarea de finanţări pentru
proiecte umanitare, organziarea de colecte de
binefacere (pentru terţi), organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară.
41. Furnizare de instruire pentru persoanele
cu dizabilități, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii educative
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
servicii educative în materie de acordare a
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de educație și
instruire referitoare la asistența medicală, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,

servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane în scop
cultural, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de
ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
pacienți, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizare de spectacole
muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații de
muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii
(instuire), organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, publicare
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de cărți de muzică, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, organizare și
coordonare de concerte, realizare, coordonare
și organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare
de concerte de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizare de
spectacole cu muzică în direct, organizare
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, organizarea de reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, organizare de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de consultanta si informare referitoare
la pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele de
calculatoare, servicii de instruire in domeniul
muzical, servicii de divertisment sub forma
de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabil, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
nedescărcabil, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, punerea la

dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, furnizare de clasificări
pe categorii de vârstă pentru conținut de
televiziune, film, muzică, video și jocuri video,
activităţi culturale, activităţi sportive şi culturale,
furnizare de activităţi culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activităţi culturale,
organizarea de evenimente culturale şi artistice,
organizare de festivităţi în scopuri culturale,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
furnizarea de informații în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizare de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizarea de ateliere de formare,
servicii de ateliere organizate în scopuri
educative, servicii de ateliere organizate
în scopuri recreative, împrumut de cărţi,
consultanţă în domeniul formării şi perfecţionării,
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie şi
de pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, organizare de cursuri
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de dezvoltare personală (instruire), organizarea
de cursuri de sprijin pentru persoanele cu
dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea de
expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
furnizare de publicaţii online, nedescărcabile,
furnizare de informaţii referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea de gale, organizarea de programe
de instruire pentru tineri, organizarea de
reuniuni şi conferinţe, organizarea de
seminarii, organizarea de sesiuni de formare
(instruire), organizarea de webinare, (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii
(educație sau divertisment), organizarea şi
coordonarea de conferinţe şi congrese,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare
de cataloage, publicare de ghiduri pentru
învăţămînt şi instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, nedescărcabile,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea

de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de seminarii
și congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
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de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri (instruire), organizare
de programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire în domeniul politic pentru tineri și
adulți, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi, organizarea de simpozioane,
expoziţii, congrese, colocvii istorico-politice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de activităţi cu caracter politic,
adunări generale, dezbateri publice, iniţiative
legislative, demonstraţii cu scop cultural,
educativ, organizarea de activităţi social-
ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici, cu
scop cultural, educativ și de divertisment,
organizarea de spectacole de divertisment în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.
44. Terapie logopedă, terapii auditiv-verbale,
servicii de terapie, consiliere privind terapia
ocupațională, furnizarea de informații referitoare
la masaj, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
furnizare de informații despre masaj tradițional
japonez, furnizarea de informații medicale, clinici
medicale, termoterapie medicală, controale
medicale, consultații medicale, asistență
medicală, servicii medicale, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, efectuarea
examenelor medicale (screeming), îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
asistență medicală de urgență, servicii de
evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de examinări medicale, servicii de

asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, asistență medicală pentru animale,
servicii ale clinicilor medicale, asistență medicală
la domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii medicale și de
sănătate, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de asistență medicală
pediatrică, consiliere medicală în domeniul
slăbitului, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii mobile ale clinicilor medicale,
consiliere medicală în domeniul gravidității,
monitorizare la distanță de date medicale pentru
diagnostic și tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, închiriere de
echipament pentru uz medical, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare pentru
persoanele cu handicap, cadre pentru mers
și paturi, servicii de evaluare medicală pentru
pacienţii care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de servicii de asistență medicală, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații în materie
de închiriere de mașini și aparate medicale,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei retele globale de calculatoare, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, furnizare
de centre de recuperare fizică, asistență sanitară
în legătură cu chiropractica, asistență sanitară
în legătură cu homeopatia, asistență sanitară
în legătură cu acupunctura, asistență sanitară
în legătură cu hidroterapia, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară furnizate de companii de
asigurări de sănătate, case de odihnă, servicii
oferite de clinici, clinici medicale, consiliere în
materie de sănătate, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
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persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la teste
de auz, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultații psihiatrice, controale
pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, informații medicale, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii de îngrijire temporară,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de reflexologie, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii de spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori si
de alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii de furnizare de informaţii
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi
în domeniul medicinei, servicii medicale si
servicii conexe activităţii medicale, servicii de
consiliere medicală și servicii de informare
medicala, furnizarea de servicii conexe activitatii
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţă medicală oferită de
doctori şi de alt personal medical specializat,
consultaţii medicale și emitere de retete si
prescriptii medicale, servicii de efectuare a
examenelor medicale online, furnizare de servicii
cu specific medical si spitalicesc, servicii de
comunicare a datelor de laborator referitoare

la rezultatele probelor de sange recoltate de
la pacienti, consultanta medicala digitala în
toate ramurile medicale, servicii digitale de
îngrijire medicală, furnizare de servicii online de
fișe medicale, cu excepția odontologiei, toate
serviciile de mai sus sunt furnizate online,
servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale, servici de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
de chirurgie oculară cu laser, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori şi de alt
personaj medical specializat, servicii oferite, de
laboratoare medicale pentru analiza probelor de
sânge recoltate de la pacienţi, terapii medicale,
consultanţă profesională în materie de, sănătate,
consultanţă în domeniul nutriţiei şi al dietelor,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutritive, furnizare de informaţii în
materie de sănătate, furnizare de servicii online
de fişe medicale, cu excepţia odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
sănătate, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii de consultanţă în domeniul
asistentei medicale, servicii de consultanţă
referitoare la îngrijirea sănătăţii, servicii de
informare cu privire la asistenţa sanitară, servicii
de informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de îngrijire medicală, studii de evaluare
a sănătăţii, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, supervizare de programe
de pierdere în greutate, servicii de formare
profesională în domeniul medical, consiliere în
materie de pregătire medicală, furnizare de
informaţii cu privire la prevenirea diferitelor boli,
toate cele menţionate mai sus sunt furnizate
şi online prin intermediul internetului sau al
oricărei alte platforme electronice interactive
oferite de servicii de laboratoare medicale,
servicii de analize genetice pe animale în
scopuri de diagnostic sau tratament, servicii
de analize medicale pentru diagnosticul și
persoanelor, servicii de aplicarea produselor
cosmetice pe față, servicii de asistență medicală
de urgență, servicii de asistență medicală
la domiciliu, servicii de asistență psihologică,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, servicii de asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii de
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, servicii de asistență sanitară în
legătură cu osteopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
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servicii de centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii de
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
consiliere medicală în domeniul geriatriei, servicii
de consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență medicală
pentru oameni, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, servicii de îngrijirea
bolnavilor, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
compilarea de rapoarte medicale, servicii
ambulatorii, asistență psihologică, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii de asistență pentru bolnavi la domiciliu,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii paramedicale, servicii de
acordare a primului ajutor medical.
45. Servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru

familiile acestora, furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii de
asistență legală, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), servicii
de pregătire a documentelor juridice, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de reprezentare
juridică, servicii de concierge, servicii privind
litigiile, servicii de reţele de socializare online,
cluburi de întîlniri, servicii juridice pro-bono,
servicii juridice paralegale, servicii personale
şi sociale, servicii de reţele sociale online
accesibile prin aplicaţii mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile), furnizare
de încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii caritabile), raportarea accidentelor.

───────

(210) M 2022 04195
(151) 16/06/2022
(732) VASILE ANDREI CEAUSESCU,

STR. INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. B, ET.7, AP.53, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Sun Bank

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii financiare, investiţii de
capital, transferul electronic de fonduri, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, împrumuturi (finanţare),
servicii de brokeri / agenţi de bursă, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
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blockchain, servicii de depozite sigure pentru
valori, schimb de bani, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă /
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
propuneri (rfp), finanţare pentru achiziţia în rate /
finanţare pentru achiziţia prin închiriere, servicii
de plati cu portofel electronic, schimb financiar
de cripto active, investiţii în fonduri, servicii
bancare online, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
factoring, multifinanțare.

───────

(210) M 2022 04196
(151) 16/06/2022
(732) VASILE ANDREI CEAUSESCU,

STR. INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. B, ET.7, AP.53, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Sun Properties

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, închirierea bunurilor
imobiliare.

───────

(210) M 2022 04197
(151) 16/06/2022
(732) VASILE ANDREI CEAUSESCU,

STR. INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. B, ET.7, AP.53, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Sun Energy

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), carburanţi /
combustibil pentru motoare, cărbune, energie
electrică, combustibil gazos, ulei industrial,
kerosen, combustibil mineral, ulei de motor,
gaz de sondă, oleină, parafină, petrol, brut
sau rafinat, gaze solidificate (combustibil),
amestecuri de combustibil vaporizat, lubrifianţi,
etanol (combustibil), combustibil, combustibil cu
o bază alcoolică, alcool metilic.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, distribuția
de energie și electricitate, precum și distribuția
și furnizarea de apă, servicii de agenţie de
transport (expediere) / servicii de agenţie de
transport, transportul prin conducte, operaţiuni
de încărcare-descărcare, servicii de broker de
transport, servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2022 04198
(151) 16/06/2022
(732) FUNDATIA UN COPIL, O

SPERANTA, STR. SIRETULUI NR.
2, AP.14, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550403, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
FUNDATIA UN

COPIL, O SPERANTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Colectare de fonduri de binefacere, servicii
de fonduri de binefacere, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), furnizare
de informații privind colectarea de fonduri de
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binefacere, colecte de fonduri de binefacere în
cadrul evenimentelor de divertisment, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizați, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere învederea
precauțiilor și a prevenirii dezastrelor, colectarea
de fonduri şi sponsorizare, investiţii de fonduri
în scopuri caritabile, organizarea de colecte în
scopuri caritabile, organizarea de activităţi de
colectare de fonduri pentru susţinerea cercetării
medicale şi a procedurilor pentru cei aflaţi
în dificultate, organizarea de finanţări pentru
proiecte umanitare, organziarea de colecte de
binefacere (pentru terţi), organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară.
41. Furnizare de instruire pentru persoanele
cu dizabilități, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii educative
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
servicii educative în materie de acordare a
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de educație și
instruire referitoare la asistența medicală, servicii
de formare profesională în
domeniul medical, publicare de texte medicale,
consiliere în materie de pregătire medicală,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, proiectare de filme cinematografice
în scopuri medicale, servicii de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, publicare de
lucrări ştiinţifice privind tehnologia medicală,
organizare de conferinţe şi simpozioane în
domeniul medical, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale şi tratamentelor
aferente, servicii educative pentru adulţi în
domeniul medicinei, instruire şi pregătire în
domeniul medical, organizare de seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, publicare
de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane în scop
cultural, elaborarea de materiale didactice

distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de
ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
pacienți, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de seminarii si
congrese, organizarea de seminarii in scopuri
recreative, organizare si coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), divertisment
muzical, educație muzicală, formare muzicală,
editare muzicală, organizarea de spectacole
muzicale, înregistrări de muzică, reprezentații de
muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii
(instuire), organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, publicare
de cărți de muzică, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, organizare și
coordonare de concerte, realizare, coordonare
și organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, concerte
de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în
direct, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, producție de
concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
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pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea de
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
organizarea de reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, servicii
de instruire in domeniul muzical, servicii
de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, organizarea de spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabil, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
nedescărcabil, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, furnizarea de informații în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri

în scopuri culturale, organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, servicii culturale, organizarea de
seminarii în materie de activităţi culturale,
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizarea de ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri de divertisment, coordonare de expoziţii
în scopuri recreative, coordonare de festivaluri
de film, cursuri de dezvoltare personală
(instruire), cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune de
bandă largă fără fir şi online, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, furnizare
de informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, informaţii
referitoare la recreere, instruire referitoare la
conveniente sociale, intervievarea personajelor
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contemporane în scopuri educative, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea de gale, organizarea de programe
de instruire pentru tineri, organizarea de
reuniuni şi conferinţe, organizarea de
seminarii, organizarea de sesiuni de formare
(instruire), organizarea de webinare, (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii
(educație sau divertisment), organizarea şi
coordonarea de conferinţe şi congrese,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare
de cataloage, publicare de ghiduri pentru
învăţămîntşi instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, nedescărcabile,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de seminarii
și congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în
direct pentru divertisment, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii

de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri (instruire), organizare
de programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire în domeniul politic pentru tineri și
adulți, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi, organizarea de simpozioane,
expoziţii, congrese, colocvii istorico-politice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de activităţi cu caracter politic,
adunări generale, dezbateri publice, iniţiative
legislative, demonstraţii cu scop cultural,
educativ, organizarea de activităţi social-
ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici, cu
scop cultural, educativ și de divertisment,
organizarea de spectacole de divertisment în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
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politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.
44. Terapie logopedă, terapii auditiv-verbale,
servicii de terapie, consiliere privind terapia
ocupațională, furnizarea de informații referitoare
la masaj, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultare în legătură cu masajul, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
furnizare de informații despre masaj tradițional
japonez, furnizarea de informații medicale,
servicii oferite de clinici medicale, termoterapie
medicală, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, servicii medicale,
îngrijire medicală, servicii medicale oferite
de clinici medicale, închirierea echipamentelor
medicale, efectuarea examenelor medicale,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale),
servicii de tratament medical, furnizare de
tratament medical, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, servicii de
îngrijiri medicale, examinarea medicală a
persoanelor, închiriere de instrumente medicale,
servicii de informare medicală, planificare
de tratamente medicale, servicii de analize
medicale, servicii de consiliere medicală,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
echipamente medicale, asistență medicală de
urgență, servicii de evaluare medicală, servicii
de imagistică medicală, îngrijirea medicală
a picioarelor, servicii de examinări medicale,
servicii de asistență medicală, servicii ale
clinicilor medicale, asistență medicală la
domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii oferite centre rezidențiale de
asistență medicală, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii oferite de clinici medicale,
testare psihometrică în scopuri medicale, servicii
medicale și de sănătate, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de asistență
medicală pediatrică, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, servicii mobile ale clinicilor
medicale, consiliere medicală în domeniul
gravidității, monitorizare la distanță de date
medicale pentru diagnostic și tratament medical,
servicii de tratament medical la domiciliu,
închiriere de echipament pentru uz medical,
consultanță medicală pentru alegerea corectă
de scaune cu rotile, comode, dispozitive de
ridicare pentru persoanele cu handicap, cadre
pentru mers și paturi, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de degrevare a familiei

persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de asistență medicală la domiciliu, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, furnizare
de informații în materie de închiriere de mașini
și aparate medicale, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, consiliere și consultanță legate
de stilul de viață în scop medical, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, furnizare de centre
de recuperare fizică, asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, asistență sanitară
în legătură cu homeopatia, asistență sanitară
în legătură cu acupunctura, asistență sanitară
în legătură cu hidroterapia, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară furnizate de companii de
asigurări de sănătate, case de odihnă, servicii
oferite de clinici, clinici medicale, consiliere în
materie de sănătate, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la teste
de auz, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
în nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță medicală cu privire la pierderea
auzului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultații psihiatrice, controale
pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor,
donații de sânge, efectuare de studii asupra
somnului pentru diagnosticare medicală sau
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tratament, elaborare de profiluri psihologice în
scopuri medicale, informații medicale, îngrijire
paliativă, furnizare de servicii de îngrijire
temporară, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de reflexologie,
testaremedicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, servicii oferite de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de furnizare de informaţii medicale, furnizare
de informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
servicii medicale si servicii conexe activităţii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, toate serviciile de
mai sus sunt furnizate online, servicii medicale
şi servicii conexe activităţii medicale, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servici de tratament
de fertilitate pentru persoane, servicii de
chirurgie oculară cu laser, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori şi de alt
personaj medical specializat, servicii oferite, de
laboratoare medicale pentru analiza probelor de
sânge recoltate de la pacienţi, terapii medicale,
consultanţă profesională în materie de, sănătate,
consultanţă în domeniul nutriţiei şi al dietelor,
furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutritive, furnizare de informaţii în
materie de sănătate, furnizare de servicii online
de fişe medicale, cu excepţia odontologiei,
furnizare de servicii privind programe de
sănătate, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii de consultanţă în domeniul
asistentei medicale, servicii de consultanţă

referitoare la îngrijirea sănătăţii, servicii de
informare cu privire la asistenţa sanitară, servicii
de informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de îngrijire medicală, studii de evaluare
a sănătăţii, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate, supervizare de programe
de pierdere în greutate, servicii de formare
profesională în domeniul medical, consiliere în
materie de pregătire medicală, furnizare de
informaţii cu privire la prevenirea diferitelor boli,
toate cele menţionate mai sus sunt furnizate
şi online prin intermediul internetului sau al
oricărei alte platforme electronice interactive
oferite de servicii de laboratoare medicale,
servicii de analize genetice pe animale în
scopuri de diagnostic sau tratament, servicii
de analize medicale pentru diagnosticul și
persoanelor, servicii de aplicarea produselor
cosmetice pe față, servicii de asistență medicală
de urgență, servicii de asistență medicală
la domiciliu, servicii de asistență psihologică,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, servicii de asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii de
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, servicii de asistență sanitară în
legătură cu osteopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
servicii de centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii de
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
consiliere medicală în domeniul geriatriei, servicii
de consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență medicală
pentru oameni, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, servicii de îngrijirea
bolnavilor, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, furnizarea de
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servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, întocmire de rapoarte cu
privire la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
compilarea de rapoarte medicale, servicii
ambulatorii, asistență psihologică, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații în
materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații înmaterie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii de asistență pentru bolnavi la domiciliu,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii paramedicale, servicii de
acordare a primului ajutor medical.
45. Servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii de
asistență legală, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), servicii
de pregătire a documentelor juridice, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de reprezentare
juridică, servicii de concierge, servicii privind
litigiile, servicii de reţele de socializare online,
cluburi de întîlniri, servicii juridice pro-bono,
servicii juridice paralegale, servicii personale
şi sociale, servicii de reţele sociale online
accesibile prin aplicaţii mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile), furnizare

de încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii caritabile), raportarea accidentelor.

───────

(210) M 2022 04200
(151) 16/06/2022
(732) COLNICEANU A. MARISALDA

- CABINET MEDICAL DE
STOMATOLOGIE, STR. MIKSZATH
KALMAN, NR.16, AP.1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Cluj Smile Society

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

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

───────
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(210) M 2022 04201
(151) 16/06/2022
(732) IZI ELECTRONICS SRL,

BULEVARDUL ION C. BRATIANU
NR.4, AP.5, JUDETUL SATU
MARE, SATU -MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.04;
26.11.05

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

de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, regruparea în beneficiul
tertilor, a diverselor produse in special a
sistemelelor de supraveghere video, sisteme
de control al accesului , sistemele de alarmă
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a acestor produse.
37. Furnizare de informații privind instalarea
de aparate electrice, furnizarea de informații
în domeniul reparațiilor, înlocuirea bateriilor,
înlocuire de acumulatori, înlocuirea luminilor,
instalare de dispozitive de fixare și accesorii
pentru clădiri folosite ca reședințe, instalare de
dispozitive pentru prevenirea furtului, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
instalare de echipamente audiovizuale, instalare
de echipamente pentru controlul accesului fizic,
instalare de instalații de iluminat, instalare de
linii de transmisie, instalare de plăci de fibră,
instalare de rețele de radio integrate, instalare
de sisteme de comunicații cu radiofrecvență,
instalare de sisteme de iluminat, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, instalare, întreținere și
reparare de aparate de radiodifuziune, instalare
și reparație de ecrane led, instalare și reparații
de aparate electrice, instalarea sistemelor de
televiziune cu circuit închis, instalații și reparații
de antene, întreținere de aparatură electronică,
întreținere și reparare cu privire la controlul
accesului fizic, întreținere și reparare de instalații
de securitate, întreținere și reparații de instalații
de stocare, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de evacuare în caz de incendiu,
întreținere și reparații de sisteme de stingere a
incendiilor, întreținere și reparații de sisteme de
împământare electrică, întreținere și reparații de
drone, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea detectoarelor de incendiu,
furnizare de informații privind întreținerea și
repararea seifurilor, instalare sisteme electronice
de alarmare, instalarea echipamentelor de
securitate și de testare a functionalității
acestora, instalare de alarme, instalare de
alarme antiincendiu, instalare de alarme antifurt,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de garnituri pentru încuietori, instalare

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la alarme
antifurt, alarme antiefractie, alarme antiincendiu,
sisteme de supraveghere video , sisteme de
control al accesului si sisteme de alarma,
servicii de comert cu amanuntul cu privire
la echipamente de securitate și de siguranță,
echipamente pentru controlul accesului fizic,
sisteme electronice de alarmare, sisteme
detectie incendii, echipamente de securitate
și de testare a functionalității acestora, servicii
de import și export, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de asistență în afaceri
privind înființarea și operarea de francize, servicii

VIZION security
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42. Servicii it, cercetare și dezvoltare de
produse, efectuarea de planuri pentru
construcții, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, dezvoltare de componente
hardware pentru operatorii video și audio,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, elaborare de
planuri (construcții), furnizare de informații în
domeniul proiectării de produs, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de produs,
întocmite de rapoarte referitoare la proiectare,
proiectare sisteme electronice de alarmare,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
comprimarea și decomprimarea conținuturilor
multimedia, proiectare de hardware pentru
operatori audio și video, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
proiectare de hardware pentru prelucrarea
și distribuirea conținuturilor media, proiectare
de hardware pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, proiectare de sisteme
de supraveghere si securitate, proiectare de
sisteme de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare, proiectare de
sisteme electronice, proiectare de sisteme
electrice, proiectare și consultanță în inginerie,
proiectare și dezvoltare de sisteme de
securitate a datelor electronice, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme de
securitate, supraveghere si alarme, proiectare
științifică și tehnologică, realizare de studii
de fezabilitate referitoare la proiecte, servicii
de grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale), servicii de proiectare la
comandă, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator
în domeniul ingineriei, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de proiectare a sistemelor
de securitate si supraveghere, studii de
fezabilitate în materie de proiectare, servicii
științifice și tehnologice, precum și de cercetare
și proiectare în legătură cu sistemele de
securitate si supraveghere, servicii ale inginerilor
și oamenilor de știință care efectuează evaluări,
estimări, cercetări și rapoarte în domeniile
științifice și tehnologice, inclusiv consultanță
tehnologică, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate si supraveghere, elaborare de
planuri în domeniul supravegherii bunurilor si a
oamenilor, proiectare de sisteme de securitate
si supraveghere, servicii de proiectare legate de
sisteme de securitate si supraveghere, servicii
de proiectare tehnologică.

───────

de seifuri, instalare de sisteme de avertizare în
caz de inundații, instalare de sisteme de control
al accesului, instalare de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, instalare de sisteme de
securitate, instalare de încuietori, instalare de
încuietori fără fir, instalare și reparare de
dispozitive de alarmă anti-incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă antifurt,
instalare, modificare, înlocuire și reparare de
zăvoare, instalare,întreținere și reparare de
alarme antifurt, instalarea de sisteme de detecție
a focului, instalarea sistemelor de securitate,
lăcătușerie (reparații), repararea închizătorilor,
reparații de alarme, reparații de alarme
antiincendiu, întreținere de instalații de alarme
de incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă antiincendiu, întreținere și service
de alarme de securitate, reparații de alarme
antifurt, reparații sau întreținere de alarme de
incendiu, servicii de instalare sisteme antiefracţie
şi antiincendiu, servicii de instalare sisteme
de pază, servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază, montare de
sisteme alarmă auto şi pentru imobile, montare
de sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video, instalare şi reparare de
dispozitive de alarmă în caz de furt, servicii
de instalare de alarme, servicii de întreținere
a camerelor blindate, întreținerea și repararea
sistemelor de detectare a incendiilor, montare de
sisteme de stingerea incendiilor, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
recondiționarea utilajelor uzate sau parțial
distruse, reparare de echipamente electrice și
de instalații electrotehnice, reparare și întreținere
de aparate electronice, reparare și întreținere
de aparate multimedia, reparare și întreținere
de panouri de afișare electronice, repararea
camerelor foto, reparații de aparate electronice,
reparații de dispozitive electrice, reparații de
sisteme stereo, reparații sau întreținere de
aparate și instrumente optice, reparații sau
întreținere de echipamente și aparate de
videofrecvență, reparații sau întreținere de
retroproiectoare, servicii consultative privind
instalarea de echipamente audiovizuale, servicii
de informatii referitoare la instalarea si
intretinerea sistemelor de securitate, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de prevenire
a incendiilor, servicii consultative privind
întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, servicii de cablaj electric,
servicii de electricieni, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate. servicii de punerea în
funcțiune a sistemului de securitate, conectarea
la sistemele integrate de monitorizare conform
legislației reprezintă faza finală în realizarea unui
sistem de securitate și supraveghere, instalarea,
întreținerea și repararea sistemelor de securitate
si supraveghere.


