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Cereri Mărci publicate în 09/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07030 02/11/2020 DRAGUSIN ROZIN 7 SECONDS SERVICE

CEASURI

2 M 2020 07804 02/11/2020 RICOMED SRL RI-MED

3 M 2020 07805 02/11/2020 RICOMED SRL RICOMED

4 M 2020 07891 02/11/2020 SELINO CONCEPT SRL SLC Selino Concept

5 M 2020 07892 02/11/2020 AGROSER MAC SRL Grădina Crăciun

6 M 2020 07894 02/11/2020 MARIA ZANFIR Casa Natura

7 M 2020 07895 02/11/2020 EXTE TRADING SRL EXTE

8 M 2020 07896 02/11/2020 GLORIOUS LIGHTING S.R.L. GLORIOUS KID

9 M 2020 07897 02/11/2020 HOLLEMAN AGRO PROD SRL NutriSpor

10 M 2020 07898 02/11/2020 IOSIF BALINT B DR. BALINT ArtroFit

11 M 2020 07899 02/11/2020 IOSIF BALINT B DR. BALINT Venohelp

12 M 2020 07900 02/11/2020 OPTIVITA SRL Optivita VITALIS CENTRUM

13 M 2020 07901 02/11/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Puiul de odinioară

14 M 2020 07902 02/11/2020 COMPANIA NATIONALA POSTA
ROMANA SA

POȘTA ROMÂNĂ VERDE RO

15 M 2020 07903 02/11/2020 SC MOARA GLIGA SRL QUOTIDIEN

16 M 2020 07904 02/11/2020 GOLDENBOY CONCEPT SRL DELES TRAPANELES

17 M 2020 07905 02/11/2020 SC IDM CO SRL IDM Tour

18 M 2020 07906 02/11/2020 GOLDENBOY CONCEPT SRL TRAPANEA

19 M 2020 07907 02/11/2020 GOLDENBOY CONCEPT SRL TRAPANELE

20 M 2020 07908 02/11/2020 BEST GARDEN SEED S.R.L. Best Garden Seeds GROW
YOUR BUSSINES WITH US !

21 M 2020 07909 02/11/2020 CARS INV SRL CARSHUB

22 M 2020 07910 02/11/2020 PARMA SANITARY SRL PARMA SANITARY

23 M 2020 07911 02/11/2020 HNH GRAND HOTEL & SPA
SRL

MONTIS HOTEL & SPA

24 M 2020 07912 02/11/2020 Better Collective A/S PARIURIX

25 M 2020 07913 02/11/2020 MIHAI ANDREI COMAN 2HOME

26 M 2020 07914 02/11/2020 NATURALIS SRL Benesio Probiofort

27 M 2020 07915 02/11/2020 SC LIBRIS SRL LIBRIS WE KNOW BOOKS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2020 07916 02/11/2020 SC COFETĂRIA ANDALUSIA

SRL
DolceLine cofetăria andalusia
www.dolceline.ro

29 M 2020 07917 02/11/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU CONCORDIA VECHE 1852

30 M 2020 07918 02/11/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU HOTEL CONCORDIA VECHE
FONDAT 1852

31 M 2020 07919 02/11/2020 IRINA MANIUC Dienergy Design

32 M 2020 07920 02/11/2020 JANINA NICOLETA LAZĂR Revista medicală
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(210) M 2020 07030
(151) 02/11/2020
(732) DRAGUSIN ROZIN, CALEA

VICTORIEI NR. 91-93, ET. 2, AP.
22A, SECTOR 1, BUCURESTI ,
021546, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

7 SECONDS
SERVICE CEASURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, roșu, alb,
negru

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

37.  Servicii de întreținere și reparații ceasuri
(orologie), servicii de întreținere și reparații de
ceasuri de mână.

───────

(210) M 2020 07804
(151) 02/11/2020
(732) RICOMED SRL, STR. MR.

ALEXANDRU CAMPEANU, NR.
43, SECTOR 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RI-MED

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 26.04.01; 26.04.14; 29.01.12;
27.05.01

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

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive
de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de
uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
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uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură [chirurgicale], instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz

chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre
de uz medical, termometre digitale de
uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu infraroșu
de uz medical pulsoximetre, stetoscoape,
nebulizatoare, lanternă diagnostic, otoscop,
garou, lansete medicale, autoînţepător, orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru încheietura mâinii, de uz
medical, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru dormit, dopuri de urechi pentru
protecție împotriva zgomotelor, mijloace de
protecție împotriva zgomotului sub formă de
dopuri deformabile pentru urechi.

───────

(210) M 2020 07805
(151) 02/11/2020
(732) RICOMED SRL, STR. MR.

ALEXANDRU CAMPEANU, NR.
43, SECTOR 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
RICOMED

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

10. Dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
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manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive
de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de
uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru

prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre
de uz medical, termometre digitale de
uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu infraroșu
de uz medical pulsoximetre, stetoscoape,
nebulizatoare, lanternă diagnostic, otoscop,
garou, lansete medicale, autoînţepător, orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru încheietura mâinii, de uz
medical, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru dormit, dopuri de urechi pentru
protecție împotriva zgomotelor, mijloace de
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protecție împotriva zgomotului sub formă de
dopuri deformabile pentru urechi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive
de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de
uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz

chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre de
uz medical, termometre digitale de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, termometre electronice de uz
medical, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
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antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, spray-
uri antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse pentru sterilizare, substanțe de spălare
(sterilizante), substanțe de sterilizare, costume
chirurgicale sterile, halate medicale, halate de uz
chirurgical, halate pentru examinarea pacienților,
mănuși chirurgicale, mănuși de latex de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, mănuși de protecție de uz
medical, mănuși de protecție de uz veterinar,
mănuși de protecție utilizate de chirurgi în
timpul operațiilor, mănuși de protecție utilizate
de persoane care lucrează în domeniul medical,
mănuși de unică folosință de uz chirurgical,
mănuși de unică folosință de uz veterinar,
mănuși de uz chirurgical, mănuși de uz medical,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical,
îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical,
îmbrăcăminte sterilizată de uz chirurgical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului

și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, mănuși de uz spitalicesc, mănuși din
cauciuc de uz chirurgical, mănuși din cauciuc
de uz medical, mănuși folosite la examinarea
medicală, mănuși din latex pentru examinare,
pentru uz medical, mănuși din latex de uz
veterinar, mănuși din latex de uz chirurgical,
mănuși din latex de uz stomatologic, măști
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute pentru uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de
uz chirurgical, măști de protecție respiratorie
de uz medical, măști de protecție utilizate de
chirurgi în timpul operațiilor, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul stomatologic, măști
faciale de protecție pentru uz medical, măști
faciale de protecție pentru uz stomatologic,
măști nazale (de protecție) pentru uz medical,
măşti sanitare de uz medical, măști nazale (de
protecție) pentru uz veterinar, măști respiratorii
chirurgicale, măști sanitare de uz medical,
măști utilizate de personalul medical, protecții
pentru deget pentru consultații medicale, viziere
de protecție pentru uz chirurgical, viziere de
protecție pentru uz medical, viziere de protecție
pentru uz stomatologic, viziere de protecție
pentru uz veterinar, orteze, orteze medicale,
orteze pentru picior.

───────

(210) M 2020 07891
(151) 02/11/2020
(732) SELINO CONCEPT SRL, ALEEA

POARTA ALBĂ NR. 7-9, BL. 110A,
SC. C, ET. 7, AP. 137, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SLC Selino Concept
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(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.01; 26.11.12; 29.01.13

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07892
(151) 02/11/2020
(732) AGROSER MAC SRL, STR.

TAMAS NR. 8BIS, CAM. 1,
JUDEȚUL ILFOV
, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Grădina Crăciun

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 26.11.11; 26.11.12; 02.09.14;
05.09.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2273C), alb

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

29. Ouă, fructe conservate, fructe la conservă,
varză murată, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, legume conservate, legume uscate,
legume la conservă, legume procesate, fructe
procesate, fructe congelate, gemuri, compoturi.
31. Fructe proaspete, usturoi proaspăt, struguri
proaspeți, praz proaspăt, ceapă proaspătă,
cartofi proaspeți, legume proaspete.

───────

(210) M 2020 07894
(151) 02/11/2020
(732) MARIA ZANFIR, STR.LIBERTATII

NR.71Z, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040011,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Casa Natura

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 25.07.01; 25.07.06;
05.03.11

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru, alb
(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,
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Servicii de comercializare cu amanuntul,
inclusiv online a produselor: 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., furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 07895
(151) 02/11/2020
(732) EXTE TRADING SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 20-22, AP.2,
JUD. ARAD, ARAD, 310092, ARAD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EXTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 14.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de agenţii de import-
export, lucrări de birou, informații şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), oferirea de informații comerciale

și consiliere pentru consumatori în alegerea
materialelor, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, respectiv produse
de papetărie, produse de uz gospodăresc,
calculatoare şi echipamente periferice, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, publicitate online pe o rețea de
computere, organizarea de expoziții şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, servicii oferite
de magazine online, demonstrații cu produse,
promoții pentru aceste produse, distribuirea
eşantioanelor, căutarea de sponsorizări.

───────

(210) M 2020 07896
(151) 02/11/2020
(732) GLORIOUS LIGHTING S.R.L.,

SOSEAUA FOCSANI, NR. 127,
JUD. BRAILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GLORIOUS KID

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

10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.

───────
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(210) M 2020 07897
(151) 02/11/2020
(732) HOLLEMAN AGRO PROD

SRL, SAT CLANITA, COMUNA
FRASINET C2, JUD TELEORMAN,
FRASINET, 147012, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

NutriSpor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro
închis (HEX#333333), maro
deschis(HEX#996633)

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
───────

(210) M 2020 07898
(151) 02/11/2020
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

NR. 5, JUD. MUREŞ, SÂNCRAIU
DE MUREŞ, 540320, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B DR. BALINT ArtroFit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 26.11.12;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
534C), portocaliu (Pantone 1585C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2020 07899
(151) 02/11/2020
(732) IOSIF BALINT, STR VIITORULUI

NR. 5, JUD. MUREŞ, SÂNCRAIU
DE MUREŞ, 540320, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B DR. BALINT Venohelp

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
540C), portocaliu (Pantone 173C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────
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(210) M 2020 07900
(151) 02/11/2020
(732) OPTIVITA SRL, STR. HAROM

NR.3, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Optivita VITALIS CENTRUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu, galben

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

44. Îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, servicii de saună, servicii de terapie,
servicii de solarii, servicii de fizioterapie/terapie
fizică.

───────

(210) M 2020 07901
(151) 02/11/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-
DUL. LACUL TEI NR.56, BL.19,
SC.B, AP.52, BUCURESTI, 20392,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Puiul de odinioară

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

29. Păsări de curte (carne), carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 07902
(151) 02/11/2020
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA SA, BDUL. DACIA NR.
140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POȘTA ROMÂNĂ VERDE RO

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 14.01.05; 14.01.10; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (R41 G71
B156), galben (R212 G222 B39)

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 07903
(151) 02/11/2020
(732) SC MOARA GLIGA SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 100,
JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA-
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

QUOTIDIEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, produse de cofetărie,
produse din cereale, pâine.
35. Aducerea la un loc în beneficiul altora, a unei
varietăți de bunuri (exceptând transportul lor),
pentru a da posibilitatea clienților să vadă și să
cumpere comod acele bunuri.
39. Servicii de distribuție, servicii de ambalare,
transport și depozitare a bunurilor.
43. Servicii de preparare și furnizare pentru
consum a hranei și băuturilor.

───────

(210) M 2020 07904
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14,
BL. M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DELES TRAPANELES

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

41. Organizarea şi susţinerea de concrete,
servicii de divertisment, producţia de muzică,

servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestaţiilor
live, producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07905
(151) 02/11/2020
(732) SC IDM CO SRL, STR. ICOANEI

NR. 39B, SECTOR 2, BUCURESTI,
020452, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IDM Tour

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07906
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14,
BL. M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRAPANEA

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

41. Organizarea și susținerea de concrete,
servicii de divertisment, producția de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestațiilor
live, producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.
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───────

(210) M 2020 07907
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14,
BL. M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRAPANELE

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

41. Organizarea și susținerea de concrete,
servicii de divertisment, producția de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestațiilor
live, producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07908
(151) 02/11/2020
(732) BEST GARDEN SEED S.R.L.,

STR. COLINELOR NR. 39C, JUD.
TULCEA, MAGURELE, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Best Garden Seeds GROW
YOUR BUSSINES WITH US !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
violet

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

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,

horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 07909
(151) 02/11/2020
(732) CARS INV SRL, ŞOS. OLTENIŢEI,

NR. 227-237, LOT 3-4 SI LOT 5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 300667,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CARSHUB

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

35. Publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenţii de
import și export, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
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terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje agricole, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata.
36. Acordare de finanțare pentru leasing,
finanțare pentru leasing de vehicule cu opțiune
de cumpărare, furnizare de fonduri pentru
închiriere cu opțiune de cumpărare și pentru
leasing, închiriere, dare în chirie și leasing
de echipament pentru procesarea cardurilor
financiare, furnizare de facilități de finanțare
pentru leasing cu opțiune de cumpărare, servicii
de împrumut, de credit și leasing financiar,
închiriere de apartamente, închiriere de case,
închiriere de exploatări agricole, securitizarea
contractelor de închiriere, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
administrare de închiriere de apartamente,
leasing sau închiriere de clădiri, acordare de
finanțare pentru închiriere-cumpărare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închiriere
de spații de cazare permanentă, intermediere

pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
comerciale, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare [apartamente], acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, agenții sau
brokeraj de închiriere de clădiri, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, agenții sau
brokeraj de închiriere de terenuri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, furnizare
de informații privind închirierea de clădiri,
furnizare de informații privind închirierea de
terenuri, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, finanțare de închiriere cu opțiune
de cumpărare pentru automobile, credite pentru
contracte de închiriere cu opțiune de cumpărare,
finanțare pentru contracte de închiriere cu
opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, închiriere
de birouri (spaţii) pentru co-working (lucru la
comun), închiriere de spațiu într-un magazin de
desfacere cu amănuntul, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii financiare computerizate
privind societățile comerciale de vânzare cu
amănuntul, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, finanțare privind autovehiculele,
servicii de asigurare a autovehiculelor, servicii
de garanții pentru autovehicule terestre,
credite garantate pentru finanțarea garantării
autovehiculelor, servicii financiare referitoare la
asigurarea autovehiculelor, servicii de garanție
pentru autovehiculele terestre de ocazie, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de credit
în rate pentru autovehicule.
37. Spălarea autovehiculelor, vopsitul
autovehiculelor, repararea tapițeriei
autovehiculelor, montare parbrize pentru
autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, servicii de spălare
de autovehicule, curățare și spălare a
autovehiculelor, servicii de curățare pentru
autovehicule terestre, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii de schimb de
ulei pentru autovehicule, servicii de realimentare
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cu gaz pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu benzină pentru autovehicule,
închiriere de echipamente de spălare a
autovehiculelor, reparații sau întreținere de
autovehicule cu două roți, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, servicii mobile de schimb de ulei
pentru autovehicule prestate la locația clientului.
39. Servicii de leasing auto (închiriere,
cu excepţia finanţării), servicii de leasing
de autovehicule (închiriere, cu excepţia
finanţării), închirieri de camioane în sistem
leasing, închirierea vehiculelor, închiriere de
vehicule, închiriere de camioane, închiriere de
automobile, închiriere de garaje, închiriere de
autovehicule, închiriere de tramvaie, închiriere
de ambarcațiuni, închiriere de autobuze,
închiriere de nave, închiriere de aeromotoare,
închiriere de mașini, închiriere de trolee,
închiriere de remorci, închiriere de tractoare,
închiriere de vehicule , închiriere de autocare,
închirierea de camioane, închirierea motoarelor
aeronavelor, închirierea de depozite, închirierea
de avioane, închiriere de autovehicule rutiere,
închiriere de autovehicule terestre, servicii de
închiriere containere, închiriere de vagoane
platformă, închiriere de vehicule feroviare,
închiriere de automobile-caravană, închiriere
de vehicule terestre, închiriere de vehicule
rutiere, închiriere de remorci rutiere, închiriere
de mașini electrice, închirierea mijloacelor de
transport, servicii de închiriere de autovehicule,
închiriere de furgonete pentru demenajări,
servicii de închiriere de mașini, închiriere de
componente de vehicule, închiriere de vehicule
pentru pasageri, închiriere de containere pentru
mărfuri, închiriere de lăzi pentru depozitare,
închiriere de spații pentru depozitare, închiriere
de vehicule pentru marfă, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de containere de
depozitare, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de geamantane de voiaj, închiriere de
scutere pentru transport, închiriere de remorci
pentru automobile, închiriere de bărci cu motor,
închiriere de vehicule de agrement, închiriere
de containere de reciclare, închirierea de locuri
de parcare, închirierea de automobile de curse,
închirierea de spații pentru depozitare, servicii
de închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de mijloace de transport feroviar, închiriere
de mijloace de transport rutier, închiriere de
sisteme mecanice de parcare, închiriere de
autoturisme alimentate cu hidrogen, închirierea

de vehicule dotate cu GPS, închiriere de
vehicule pe bază de contract, închiriere de
locuri de acostare pentru ambarcațiuni, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, servicii de rezervare pentru închiriere de
automobile, închiriere de cutii de carton pentru
depozitare, închiriere de spații de stocare în
depozite, servicii de rezervare pentru închiriere
de vehicule, închiriere de vehicule echipate
cu platforme de ridicare, închiriere de garaje
și de locuri de parcare, închiriere de paleți
și containere pentru transportul produselor,
închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, realizarea formalităților
pentru închirierea oricărui mijloc de transport,
furnizare de informații despre servicii de
închiriere de biciclete, închiriere de locuri de
parcare și garaje pentru vehicule, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închirierea pe bază de contract
a vehiculelor pentru transport, furnizare de
informații despre închirierea de spații de
depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de sisteme de parcare mecanice,
furnizare de informații referitoare la automobile
pentru închiriere prin intermediul internetului,
furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații în
legătură cu servicii de închiriere de aeronave,
închiriere de spații, structuri, unități și containere
pentru depozitare și transport, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și
aparate pentru ambalare sau împachetare,
remorcare de autovehicule, închirieri de
autovehicule, transport de autovehicule,
tractare cu autovehicule, închirieri (charter)
de autovehicule, recuperarea autovehiculelor
terestre comerciale, servicii de închirieri
de autovehicule, servicii de transport de
autovehicule, depozitare de piese pentru
autovehicule, servicii de parcări de autovehicule,
transport de pasageri cu autovehicule, servicii de
recuperare a autovehiculelor, tractare de urgență
de autovehicule sau camioane, rezervare de
locuri pentru transport cu autovehicule, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor.
42. Leasing de software cu autentificare unică
pentru aplicații (închiriere, cu excepţia finanţării),
leasing de software cu privire la cotații
de preț (închiriere, cu excepţia finanţării),
leasing de software de calculator pentru citirea
bazelor de date cuprinzând cotații de preț
(închiriere, cu excepţia finanţării), închiriere
de minicalculatoare, închirierea serverelor web,
închirierea de calculatoare, închirierea de
software, închiriere de calculatoare personale,
închiriere de firmware de calculator, închiriere
de suporturi de date, închirierea de hardware
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de calculator, închirierea de software pentru
accesarea internetului, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere
de software de calculator pentru gestiune
financiară, închiriere de software pentru
gestionarea bazelor de date, închiriere de
software pentru baze de date electronice,
închiriere de software pentru importarea și
gestionarea datelor, închiriere de spații de
stocare electronică pe internet, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, închiriere de spațiu de memorie
pe servere pentru găzduirea de buletine
informative electronice, închiriere de software
de operare pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, închirierea de
software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, inspecția autovehiculelor
(verificarea stării tehnice pentru circulația pe
drumurile publice), inspecția autovehiculelor
înainte de transport (verificarea stării tehnice
pentru circulația pe drumurile publice).

───────

(210) M 2020 07910
(151) 02/11/2020
(732) PARMA SANITARY SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 5, JUDEŢ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)
PARMA SANITARY

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

11. Aparate de distribuţie a apei, instalaţii
sanitare.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 07911
(151) 02/11/2020
(732) HNH GRAND HOTEL & SPA SRL,

COM. PARTA, NR. 176, CAMERA
4, JUDEŢ TIMIŞ, COM. PARTA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MONTIS HOTEL & SPA

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 01.01.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere,
rezervări la hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hotel
pentru terți, rezervare de cazare la hotel, servicii
de hoteluri și moteluri, informații cu privire la
hoteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închirieri de spații de cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 07912
(151) 02/11/2020
(732) Better Collective A/S,

TOLDBODGADE 12, 1253
KØBENHAVN , (HOVEDSTADEN),
DANEMARCA

(740) TOMESCU ADRIAN CONSILIER
P.I. MARCI, STR. EMANOIL
PORUMBARU NR. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 0114215,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARIURIX

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:gri albastrui
(Pantone 431C), alb (Pantone 000C),
verde (Pantone 563C)

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

28. Aparate pentru jocurile de noroc.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată.

───────

(210) M 2020 07913
(151) 02/11/2020
(732) MIHAI ANDREI COMAN, STR.

HERTA NR. 18, BL. X3, SC.A, ET.
4, AP. 27, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

2HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.11; 26.01.04;
26.01.14; 02.09.01

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, antiperspirant
(articole de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, produse cosmetice, parfumerie,
parfumuri, şampoane, nemedicinale, săpun,
nemedicinal, preparate de toaletă, nemedicinale,
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi, nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii.

───────
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(210) M 2020 07914
(151) 02/11/2020
(732) NATURALIS SRL, SOSEAUA

CHITILEI NR. 60, CORP1-C30,
ET. 1, BIROU 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Benesio Probiofort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 05.03.13;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #008655), verde deschis (HEX
#45B653), gri (HEX #606062), negru
(HEX #373435)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, bumbac absorbant/vată
absorbantă, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, benzi
adezive pentru scopuri medicale/leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri

medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, caşete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
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mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri

farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată, adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
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săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice., saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică.,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși/scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,

paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptişor
de matcă pentru scopuri farmaceutice, săruri
pentru băi cu apă minerală, săruri pentru
scopuri medicale, chiloţi sanitari / lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative/tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenţi de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii
pentru arsurile solare, supozitoare, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, pilule pentru bronzat,
tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod,
tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
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impregnate cu loţiuni farmaceutice, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legatul
cărţilor), table de scris, schiţe/planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, planşete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), pungi conice din hârtie,
hârtie de calc (papetărie), coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice

pentru birou, şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
produse de radiere, şabloane pentru ştergere,
gravuri obţinute prin acvaforte, prosoape din
hârtie pentru faţă, figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din din papier mâché
(pastă, dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare [amortizare, umplutură]
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
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acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi de
plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii

pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tăbliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri [RFP], servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
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de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de

artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
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organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare,
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică

a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (Paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de
opticieni, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
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terapie fizică, servicii de pepinieră, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 07915
(151) 02/11/2020
(732) SC LIBRIS SRL, STR.

MURESENILOR NR. 14,JUD.
BRASOV, BRAŞOV, 500030,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIBRIS WE KNOW BOOKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2768C)

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

16. Cărți, cărți educative, cărți de bucate, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cărți de povești,
cărți de colorat, hârtie pentru ambalarea cărților,
suporturi-presă pentru cărți, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole de papetărie
și materiale educative, agende, cărți de joc
cu întrebări (tipărituri), carnețele pentru notat
punctele la jocurile pe echipe, serii de cărți
cu indicii pentru jocuri pe calculator (tipărituri),
ghiduri de strategie sub formă de reviste de

jocuri de cărți, ghiduri de strategie pentru
jocuri de cărți, ghiduri de strategie pentru
jocuri video, ghiduri de strategie pentru jocuri
pe calculator, cărți de muzică, cărți tipărite
în domeniul educației muzicale, port-stilouri,
cerneală pentru stilouri, stilouri (articole de
scris), cutii pentru stilou și creion, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, manuale, manuale didactice,
carduri de cadouri din hârtie, carton sau plastic,
nemagnetice, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri educative, pungi pentru cadouri, etichete
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, semne de
carte, altele decât cele din metale prețioase,
semne de carte din piele, regulamente pentru
jocuri.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin acordarea de puncte de fidelizare pentru
folosirea de cărții de credit, servicii de comerț cu
amănuntul online pentru dvd-uri preînregistrate
si dvd-uri inscriptibile fără conținut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de papetarie şi cărți, servicii de vânzare online
în legătură cu produse de papetărie şi cărţi
(exceptând transportul), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, regruparea, pentru alte
persoane, de produse de papetărie şi cărți,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste produse, servicii de
publicitate, publicitate online, consiliere în afaceri
privind francizarea, servicii de cercetare de piață
pentru editori.
41. Organizarea de evenimente culturale și
artistice, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți,
împrumut de cărți, închirieri de cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, închiriere de
cititoare de cărți electronice, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, servicii de bibliotecă
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pentru schimbul de cărți, consultanță editorială,
servicii de consultanță în domeniul editorial,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de cărți, publicarea de
calendare, publicare de cărți educative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare și editare de cărți,
publicare de cărți și recenzii, pregătirea de texte
pentru publicare, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi,
închiriere de filme preînregistrate, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, servicii educaționale pentru copii,
servicii în domeniul jocurilor electronice, servicii
educaționale și de instruire cu privire la jocuri.

───────

(210) M 2020 07916
(151) 02/11/2020
(732) SC COFETĂRIA ANDALUSIA SRL,

STR. SAMUIL ŞAGOVICI NR. 1,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DolceLine cofetăria
andalusia www.dolceline.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop de

melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

35. Gestiune a afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzare prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 30.
42. Crearea şi menţinerea de pagini (site-uri
web).

───────

(210) M 2020 07917
(151) 02/11/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU, BD.

UNIRII NR. 78, BL.J2, SC. 1, ET.
2, AP. 5 SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CONCORDIA VECHE 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01

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

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
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expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servicii de informare privind restaurantele,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi

───────

(210) M 2020 07918
(151) 02/11/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU, BD.

UNIRII NR. 78, BL. J2, SC. 1, ET.
2, AP. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOTEL CONCORDIA
VECHE FONDAT 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01

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

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții

pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servicii de informare privind restaurantele,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2020 07919
(151) 02/11/2020
(732) IRINA MANIUC, BLD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 13, BL. 11,
SC. 1, ET. 10, AP. 39, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dienergy Design

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#84e6da), albastru (HEX #6877e6),
negru

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

11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate
de iluminat și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate.
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20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.
42. Servicii de proiectare, amenajarea interioară
magazinelor, amenajări interioare comerciale,
amenajări interioare pentru clădiri, artă
grafică și design, conceperea numelor
comerciale, conceperea numelor de marcă,
concepție grafică de materiale promoționale,
efectuarea de planuri pentru construcții,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
privind alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), consultanță
privind alegerea perdelelor (decorațiuni
interioare), consultanță privind alegerea
huselor detașabile pentru mobilier (decorațiuni
interioare), consultanță profesională privind
amenajarea de interior, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
consultanță în materie de design, design artistic
comercial, design artistic industrial, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
de mobilier, design de mobilier de birou, design
pentru restaurante, design pentru magazine,
design interior pentru magazine, design grafic,
design grafic asistat de calculator, proiectare a
exterioarelor clădirilor, proiectare (amenajare) de
baruri, planificare și proiectare de spații pentru
vânzare cu amănuntul, planificare și proiectare
de bucătării, proiectare de bucătării, proiectare
de compoziții decorative, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune, proiectare de
instalații de iluminare a peisajului, proiectare de
sisteme de iluminat, proiectare de sticlă și de
produse din sticlă, proiectare de spații de birou,
proiectare piese de mobilier, proiectare (design)
de restaurante, proiectare (design) de puburi,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de bucătării, proiectare
(design) de birouri.

───────

(210) M 2020 07920
(151) 02/11/2020
(732) JANINA NICOLETA LAZĂR,

STRADA LUPENI, NR. 8, BL. 8,
SC. 4, AP. 75, JUD. VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)
Revista medicală

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii.
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire.

───────



Erată 
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