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Cereri Mărci publicate în 03/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05580 27/07/2021 TR IT TEAM SRL electromobilitate

2 M 2021 05581 27/07/2021 TEODORA-OLGA MEȚIU PĂRINTE LOGOPED

3 M 2021 05582 27/07/2021 SC HAPPY BAR&GRILL SRL HAPPY BAR&GRILL

4 M 2021 05583 27/07/2021 SC COMSORADI SRL COMSORADI CARNE
DELICATESE

5 M 2021 05584 27/07/2021 SC VAVIAN PHARMA SRL ColStop

6 M 2021 05585 27/07/2021 SC VAVIAN PHARMA SRL StopCol

7 M 2021 05586 27/07/2021 SC VAVIAN PHARMA SRL ColiHeal

8 M 2021 05587 27/07/2021 PEPSICO, INC. CHEETOS CRUNCHOS

9 M 2021 05588 27/07/2021 SC VAVIAN PHARMA SRL Rehyd S

10 M 2021 05589 27/07/2021 SC VAVIAN PHARMA SRL Rehy Salt

11 M 2021 05590 27/07/2021 WORLD SYNERGY TRAVEL
SRL

WORLD SYNERGY TRAVEL

12 M 2021 05591 27/07/2021 ROMTOX SALES GROUP SRL NEW KING

13 M 2021 05592 27/07/2021 S.C. VP AUTHENTIC
PRODUCTS DEVELOPMENT
S.R.L.

VARIOUS VP COSMETICS

14 M 2021 05593 27/07/2021 S.C. DESTINE HOLIDAYS
S.R.L.

DESTINE HOLIDAYS
BROKERUL TĂU DE VACANŢĂ

15 M 2021 05594 27/07/2021 MARCU BUSINESS
INTERNATIONAL SRL

PLUM CLEANING

16 M 2021 05595 27/07/2021 SUICO EOOD BALANCE

17 M 2021 05596 27/07/2021 COPIER ONLINE TMG ElectroPulse

18 M 2021 05597 27/07/2021 TEODORA-CRISTINA NEAMŢU ZIRCOMED DENTAL

19 M 2021 05598 27/07/2021 EISBERG GELATO SRL freeze. grab. lick.

20 M 2021 05599 27/07/2021 CLAUDIU-SIMION MARTA AGORA S

21 M 2021 05600 27/07/2021 SACCO DESIGN ITALIA SRL SACCO DESIGN

22 M 2021 05601 27/07/2021 OLEA SRL ivertumm
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(210) M 2021 05580
(151) 27/07/2021
(732) TR IT TEAM SRL, STR. GAFTON

LAZAR NR. 13, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050208, ROMANIA

(540)
electromobilitate

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la

acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05581
(151) 27/07/2021
(732) TEODORA-OLGA MEȚIU , STR.

BAICULESTI NR. 17, BL. C13,
SC. B, ET. 9, AP. 78, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PĂRINTE LOGOPED

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2021 05582
(151) 27/07/2021
(732) SC HAPPY BAR&GRILL

SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 20, JUDETUL
TELEORMAN, DRĂGĂNESTI
VLASCA, 147135, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

HAPPY BAR&GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
35. Servicii publicitare, de marketing și
promoționale, servicii de comenzi online,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii furnizate în legătură
cu prepararea de alimente şi băuturi pentru
consum, precum și servicii privind oferirea
de cazare temporară, rezervări de cazare
temporară, de exemplu, rezervarea hotelurilor,
închirierea sălilor de ședintă, a corturilor și a
clădirilor transportabile, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 05583
(151) 27/07/2021
(732) SC COMSORADI SRL, STR.

BUCEGI NR. 14, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, STR.
DOROBANŢI 2, BL. D2, ET. 1, AP.
5, JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120087

(540)

COMSORADI CARNE
DELICATESE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

18. Piei de animale și piei în formă brută sau
semiprelucrată, piei finisate.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, inclusiv grăsimi alimentare, cârnați,
caltaboș, ficat, pastă de ficat, organe de animale,
jambon, slănină, măduvă de uz alimentar,
preparate pentru făcut mâncare, mâncăruri,
cheag, proteine pentru alimentație umană,
untură topită, salamuri, seu comestibil, mațe,
concentrate de carne, jeleuri de carne, zeamă
de carne, carne conservată, mezeluri, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și coapte,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi alimentare, mațe pentru
carnățărie și mațe pentru industria alimentară.
31. Hrană pentru animale, inclusiv carne
conservată pentru animale.
35. Servicii ale agențiilor de publicitate,
publicitate, servicii de difuzare și distribuirea
de material publicitar, difuzare de anunțuri
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publicitare, broșuri, prospecte, imprimate,
eșantioane, direct sau prin poștă, publicitate
privind alte servicii, studiul și cercetarea pieței,
previziuni economice, servicii de secretariat,
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, 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 sau al emisiunilor de
tip teleshopping, din categoria: piei de animale și
piei în formă brută sau semiprelucrată, inclusiv
mațe pentru carnățărie și mațe pentru industria
alimentară, piei finisate, came, pește, păsări
și vânat, extracte din carne, inclusiv grăsimi
alimentare, cârnați, caltaboș, ficat, pastă de ficat,
organe de animale, jambon, slănină, măduvă de
uz alimentar, preparate pentru făcut mâncare,
mâncăruri, cheag, proteine pentru alimentație
umană, untură topită, salamuri, seu comestibil,
mațe, concentrate de carne, jeleuri de carne,
zeamă de carne, carne conservată, mezeluri,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și coapte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, hrană pentru animale, inclusiv
carne conservată pentru animale, servicii de
intermediere comercială, servicii de reclamă prin
prezentare de produse, promovarea vânzărilor
pentru terți, relații publice, închiriere de spații
publicitare și de material publicitar, servicii de
ajutor în conducerea și exploatarea afacerilor,
întreprinderilor industriale sau comerciale,
consultanță profesională, asistență, îndrumări,
servicii oferite de agenții de import ¬export,
agenții de informații comerciale, analiza prețului
de cost, prezentare de produse, târguri și
expoziții (cu scop comercial).
39. Transport, ambalare, antrepozitare/
depozitare, înmagazinare, împachetare de
mărfuri, distribuire și livrare de mărfuri, închiriere
de depozite, frigidere si miljoace frigorifice, de
vehicule.
40. Tratarea materialelor, sacrificarea
animalelor, servicii oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor și a
băuturilor, prepararea pieilor, tratarea lor.
42. Servicii de analize chimice, sanitar
veterinare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de cofetării,
cafenele, restaurante, cantine, închirieri de

locuri de cazare temporară, servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de case de vacanță,
servicii hoteliere, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
cu servire rapidă (snack- baruri), servicii
oferite de baruri, servicii oferite de tabere de
vacanță, închirierea de construcții transportabile,
închiriere de scaune, mese, veselă și lenjerie de
masă, închiriere de săli de reuniune, închiriere
de corturi.
44. Servicii de îngrijiri medicale, de igienă și de
frumusețe pentru animale, asistență medicala
pentru animale, servicii veterinare, închirierea de
instalații sanitare, servicii de case de odihnă.
45. Servicii de crematoriu.

───────

(210) M 2021 05584
(151) 27/07/2021
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCURESTI,
030352, ROMANIA

(540)
ColStop

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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───────

(210) M 2021 05585
(151) 27/07/2021
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030352, ROMANIA

(540)
StopCol

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2021 05586
(151) 27/07/2021
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030352, ROMANIA

(540)
ColiHeal

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2021 05587
(151) 27/07/2021
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, NY 10577, NEW
YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
CHEETOS CRUNCHOS

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

30. Gustări pe bază de porumb.
───────
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(210) M 2021 05588
(151) 27/07/2021
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030352, ROMANIA

(540)
Rehyd S

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

───────

(210) M 2021 05589
(151) 27/07/2021
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030352, ROMANIA

(540)
Rehy Salt

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

───────

(210) M 2021 05590
(151) 27/07/2021
(732) WORLD SYNERGY TRAVEL SRL,

STRADA LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WORLD SYNERGY TRAVEL

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

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

───────

(210) M 2021 05591
(151) 27/07/2021
(732) ROMTOX SALES GROUP SRL,

SOS. MIHAI BRAVU 219, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEW KING

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Creme de lustruit.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 05592
(151) 27/07/2021
(732) S.C. VP AUTHENTIC PRODUCTS

DEVELOPMENT S.R.L., STRADA
PIETRARILOR NR. 8, CAMERA
1, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

VARIOUS VP COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

3. Produse cosmetice profesionale, cosmetice
profesionale pentru ochi, buze, ten, obraji,
produse cosmetice sub forma de pudra,
produse cosmetice lichide, farduri cosmetice
profesionale, pudra de obraji, fond de ten,
illuminator, creion dermatograf pentru ochi, tus
pentru ochi, rimei pentru gene, rimei pentru
sprâncene, creion dermatograf si pudra de
sprâncene, ruj de buze, creion de buze, luciu de
buze, henna pentru scopuri cosmetice, eye-liner
(cosmetice), creioane pentru conturarea buzelor,
farduri pentru conturarea fetei, creion corector
pentru fata, farduri cosmetice pentru pleoape,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor.

21. Aplicatoare cosmetice, ustensile cosmetice,
buretei pentru machiaj, perii pentru machiaj,
recipiente pentru cosmetice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
referitoare la produse cosmetice profesionale,
servicii de vânzare online a produselor
cosmetice profesionale, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, afişaj, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate furnizate pe
internet, Servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produsele cosmetice
profesionale, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
produsele cosmetice profesionale (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse cosmetice profesionale prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Activitate educaţională în şcoli de cosmetică
şi/sau machiaj, organizare de seminarii,
workshop-uri, training-uri, stagii de formare
profesională în domeniul de cosmetică şi/sau
machiaj, organizare de concursuri în domeniu,
servicii prestate de o scoală de cosmetica.
44. Servicii oferite de machiori, de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni, servicii de
machiaj, servicii de machiaj profesional, servicii
de machiaj cosmetic, servicii de consultanţă
în domeniul machiajului, servicii de consultanţă
privind machiajul, oferite online sau faţă în
faţă, servicii de consultanţă privind machiajul şi
servicii de aplicare a acestuia, servicii de stilizare
sprâncene, servicii profesionale de stilizare
sprâncene.

───────
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(210) M 2021 05593
(151) 27/07/2021
(732) S.C. DESTINE HOLIDAYS S.R.L.,

STR. TORCATORI NR. 2 B, BIROU
7, ET. 1, AP. 3, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
DESTINE HOLIDAYS

BROKERUL TĂU
DE VACANŢĂ

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

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de publicitate privind
industria turismului, publicitate în domeniul
turismului şi călătoriilor, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, distribuire de reclame şi
material publicitar (pliante, broşuri, foi volante şi
mostre), distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienţilor să
compare şi să cumpere comod aceste servicii,
administrare a afacerilor pentru agenţii şi
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
consultanţă în managementul afacerilor în
domeniul călătoriilor în interes de serviciu,
furnizare şi închiriere de spaţiu, timpi şi mijloace
de publicitate.
36. Asigurări medicale, asigurări, servicii
de asigurare, servicii de brokeraj aferente
asigurărilor medicale, servicii financiare privind
călătoriile, asigurări de călătorie.
39. Organizarea de călătorii, rezervări pentru
călătorii, consultanţă în legătură cu călătoriile,
furnizare de informaţii cu privire la călătorii şi
transport, prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii despre transport şi călătorii, prin
aparate şi dispozitive pentru telecomunicaţii

mobile, furnizare de informaţii despre transport şi
călătorii, furnizare de informaţii privind itinerariile
de călătorie, închiriere de autovehicule,
închiriere de spaţii, structuri, unităţi şi containere
pentru depozitare şi transport, închirierea
mijloacelor de transport, închirieri de vehicule,
în special de automobile şi autocamioane,
organizare de călătorii şi croaziere, organizare
de circuite şi vizite turistice, planificare de
itinerarii (servicii de navigaţie), planificare,
organizare şi rezervare de călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi), rezolvarea
formalităţilor pentru vize, paşapoarte şi
documente de călătorie pentru persoanele care
călătoresc în străinătate, servicii de agenţie de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
consultanţă şi informaţii pentru călătorii, servicii
de ghizi şi informaţii turistice, servicii de turism,
servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghid
turistic şi excursii, servicii specifice agenţiilor
de turism şi servicii de rezervări, servicii
specifice agenţiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, transport, închirieri de ambarcaţiuni,
închirieri (charter) de vehicule pentru călătorii,
închirieri de vehicule şi aparate de zbor, închirieri
(charter) de mijloace de transport, organizare de
călătorii cu avionul, organizare de transport şi
călătorii, organizare şi intermediere de călătorii,
organizare şi rezervare de călătorii, ridicare
de bagaje, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
pentru transport, servicii de agenţie de turism, şi
anume organizarea transportului pentru călători,
serviciile de agenţie pentru organizarea de
circuite turistice.
43. Cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere şi de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii ale agenţiilor de
turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanţă, prestare de servicii de informaţii
despre cazare pe timpul călătoriilor şi servicii
de agenţii pentru rezervarea cazării pe timpul
călăloriilor, oferite călătorilor, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi
de vacanţă, organizare şi furnizare de cazare
temporară, servicii de agenţii de turism privind
spaţiile de cazare, servicii de agenţii de turism
privind rezervări de cazare, servicii de informare,
de consiliere şi de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2021 05594
(151) 27/07/2021
(732) MARCU BUSINESS

INTERNATIONAL SRL, INTR.
ANIVERSARII, NR. 41, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PLUM CLEANING

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate
pentru îngrijirea animalelor, aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, agenți caustici pentru curățare,
agenți de decapare pentru vopsea, agenți
de deparafinare pentru curațare, agenți de
uscare pentru mașini de spălat vase, agenți
pentru îndepărtarea petelor, apă parfumată
pentru lenjerie, amoniac pentru curățenie,
amidon pentru curățare, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme de
lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricarre şi
în scopuri medicale, lichide degresante, lichide
de curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, parfumuri pentru automobile, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
înălbire de uz casnic, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice, săpun lichid, săpunuri,
săpun industrial, săpun detergent, înălbitor
pentru rufe, detartranți praf folosiți pentru mașina
de spălat, preparate pentru spălare, uleiuri de
curățare, tablete pentru mașini de spălat vase,
spray-uri de curățare, spray-uri de degresare,
substanțe degresante, sodă caustică, solvenți
de degresare, alții decât cei folosiți în procesele
de fabricație, produse pentru îndepărtarea

mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse pentru decolorare, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere, produse
pentru lustruirea mobilei.
5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
produse și articole pentru igienă, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și articole
dentare, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, preparate
chimice de uz sanitar, preparate antibacteriene
din argilă, preparate dezodorizante pentru
litiera animalelor de companie, șampoane
uscate medicinale, solvenți de curățare pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru
sterilizarea apei, antiseptice, alcool medicinal,
bactericizi, sprayuri antibacteriene, soluții
de sterilizare, deodorante wc, deodorante
pentru automobile, dezodorizante pentru baie,
dezodorizante pentru covoare, dezodorizante
pentru frigider, dezodorizante pentru materiale
textile, dezodorizante pentru sisteme de
evacuare a gunoiului, dezodorizante pentru
îmbrăcăminte sau materiale textile, preparate
pentru neutralizarea mirosurilor, produse pentru
odorizarea aerului, preparate de dezodorizare de
uz menajer, comercial sau industrial, gel pentru
dezodorizarea aerului, materiale care absorb
mirosurile, sprayuri pentru împrospatarea
aerului, deodorante pentru tapițerie, insecticide,
fungicide, erbicide, detergenți (detersivi) de uz
medical, geluri antibacteriene.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal
medical și pacienți, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, cârpe de șters din hârtie, batiste de
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hârtie, hârtie absorbantă, hârtie de bucătărie,
hârtie igienică, hârtie de uz casnic, saci de gunoi,
saci de plastic pentru cutii folosite ca litiere
pentru animale domestice, saci de hârtie pentru
cutii folosite ca litiere pentru animale domestice,
cutii de ambalat din carton.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru flori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de
rufe, aparat pentru parfumarea aerului, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aplicatoare de ceară pentru
podea, montabile pe un mâner de mop, bureți,
bureți abrazivi, bureți de curățat de uz casnic,
bureți de mare naturali, bureți de menaj, bureți
metalici, bureți pentru bucătărie, capete de mop,
cârpe pentru curățare, cârpă pentru ochelari,
distribuitoare de săpun, dozatoare de săpun,
fărașe, distribuitoare de lichide pentru utilizare
cu sticle, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, găleți
de plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), mănuși de curățenie din țesături,
litiere pentru animale, mături, mănuși de menaj,
material pentru perii, material pentru curățare,
pămătufuri de praf, mopuri, perii, perii de spălat,
perii de praf, perii pentru haine, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe
de desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz casnic,
suporturi pentru bureți, sticle goale pentru
pulverizare, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, mănuși de bucătărie, mănuși de
grădinărit, mănuși din cauciuc pentru uz casnic,
mănuși din plastic de uz casnic, mănuși de
bumbac de uz casnic, tăvi biodegradabile de
uz casnic, tăvi compostabile, suporturi pentru
veselă, suporturi pentru ustensile de bucătărie,
recipiente de uz casnic.

35. Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri
pentru iluminat, preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
preparate și articole sanitare, produse și articole
pentru igienă, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, detergenți
pentru uz industrial, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu odorizante
de casă, produse pentru curățare de vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, preparate
și articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
săpunuri și detergenți medicinali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, mănuși și măști chirurgicale, mănuși
din latex, combinezoane și halate chirugicale,
bonete chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hârtie
și carton, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, saci de gunoi, adezivi, produse de
hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
articole de gradinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru peri,
distribuitoare de lichide, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
lăzi de gunoi, aparate pentru parfumarea
aerului, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților.

───────
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(210) M 2021 05595
(151) 27/07/2021
(732) SUICO EOOD, STR. 16,

MALASHEVSKA, SOFIA, BG-1225,
BULGARIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
BALANCE

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

30. Orez.
───────

(210) M 2021 05596
(151) 27/07/2021
(732) COPIER ONLINE TMG, LOC LIVIU

REBREANU, NR. 122, JUDEŢ
BISTRIŢA-NASAUD, NĂSĂUD,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)
ElectroPulse

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

12. Scutere, scutere motorizate, scutere
electrice, scutere cu motor, scutere electrice cu o
roată, scutere electrice cu autobalans cu o roată,
trotinete (vehicule), trotinete cu pedale, vehicule
autonome, vehicule, vehicule cu autoîncărcare,
vehicule care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu roți, vehicule de transport
autonome, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule ghidate automat,
vehicule hibride, autobuze electrice, automobile
electrice, automobile robotizate, automobile
pentru transport rutier, autoturisme electrice
cu celule de combustibil, autoturisme electrice
reîncărcabile la priză, autoturisme hibride
de serie, autovehicule electrice, autoturisme
hibride reîncărcabile la priză, mașini, mașini
hibride, scutere electrice cu autobalans,

vehicule automobile, vehicule electrice terestre,
vehiculele terestre, vehicule terestre cu motor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: vehicule autonome,
vehicule, vehicule cu autoîncărcare, vehicule
care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu roți, vehicule de transport
autonome, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule ghidate automat,
vehicule hibride, autobuze electrice, automobile
electrice, automobile robotizate, automobile
pentru transport rutier, autoturisme electrice
cu celule de combustibil, autoturisme electrice
reîncărcabile la priză, autoturisme hibride
de serie, autovehicule electrice, autoturisme
hibride reîncărcabile la priză, mașini, mașini
hibride, scutere electrice, scutere electrice
cu autobalans, scutere electrice cu o roată,
scutere electrice cu autobalans cu o roată,
vehicule automobile, vehicule electrice terestre,
vehiculele terestre, vehicule terestre cu
motor, scutere, scutere motorizate, scutere cu
motor, trotinete (vehicule), trotinete cu pedale,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 05597
(151) 27/07/2021
(732) TEODORA-CRISTINA NEAMŢU,

STR. IZVORULUI NR.108,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

ZIRCOMED DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2021 05598
(151) 27/07/2021
(732) EISBERG GELATO SRL, PIATA

ARMELOR, NR.11, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550194, SIBIU,
ROMANIA

(540)
freeze. grab. lick.

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 05599
(151) 27/07/2021
(732) CLAUDIU-SIMION MARTA,

STR. REGELE FERDINAND NR
4, JUDETUL MURES, TARGU-
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

AGORA S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 01.01.04; 26.11.07;
26.03.01

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

43. Servicii hoteliere, servicii de restaurant și
bar.

───────
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(210) M 2021 05600
(151) 27/07/2021
(732) SACCO DESIGN ITALIA SRL,

STR. ISLAZ, NR. 1E, JUDETUL
TIMIS, GIARMATA-VII, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SACCO DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.04.05

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare,
echipament pentru răcire și înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, instalații
de uscare, aparate pentru încălzire și uscare
personală, arzătoare, boilere și încălzitoare,
abajururi, accesorii pentru corpuri de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), aplice de perete, aparate de
iluminat electrice de interior, bare luminoase,
candelabre electrice, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, felinare, elemente de iluminat,
dispozitive de iluminat, ghirlande luminoase,
instalații de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lampadare, lămpi cu gaz, lampi de
podea, veioze de noptieră, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate, structuri de iluminat,
reflectoare pentru controlul luminilor, plafoniere,
proiectoare de iluminat, lustre, lumini electrice
pentru decorațiuni festive, tuburi luminoase
pentru iluminat, ornamente care atârnă pentru

candelabre, lămpi electrice, luminatoare led,
benzi cu led, aprinzătoare, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și gaz,
ansambluri de gătit, plite, plite încorporate,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote de
aerisire, lavoare individuale, lavoare sub formă
de cădițe, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
măști de toaletă cu lavoar încorporat (conectat
la sursa de alimentare cu apă), robinete pentru
lavoare, chiuvete pentru baie, cabine de duș,
paravane pentru cabine de duș.
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din
metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, adăposturi și paturi pentru animale,
articole pentru organizarea hainelor, balansoare,
bănci, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), bufeturi, birouri, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, canapele,
comode, corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), divane, dulăpioare, dulapuri de
bucătărie, elemente de mobilier, etajere, grilaje
pentru șemineuri (mobilier), jaluzele de interior
și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, mese, mese pentru grădină, paturi,
noptiere, fotolii, scaune, unități de bucătărie,
mobilier de bucătărie, mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, mobilier de exterior, oglinzi
(mobilier), rame pentru oglinzi, mobilier pentru
dormitor, protecții pentru mobilier, mobilier pentru
computer, uși pentru mobilier, mobilier pentru
depozitare, sertare pentru mobilier, mobilier din
plastic pentru grădină, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru acvarii de interior, mobilier pentru
cameră de zi, mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier pentru curte interioară, mobilier
pentru zonă de relaxare, mobilă de toaletă
incluzând lavoare, dulapuri pentru baie incluzând
lavoare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul si
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cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu feronerie nemetalică,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, mobilă și mobilier, paturi,
așternuturi, saltele și perne, rame, oglinzi (sticlă
argintată), jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, mobilier de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu piatră, rocă, argilă și minerale,
lemn, gresie, faianță, parchet, covoare,învelitori
de pardoseală, decorațiuni de perete și tavan,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu accesorii de baie, chiuvete,
căzi, obiecte sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare,
instalații sanitare și de baie și accesorii sanitare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, șemineuri.
42. Servicii de proiectare, amenajări interioare
pentru clădiri, artă grafică și design, servicii de
design interior și exterior, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design interior și servicii conexe de informare
și consiliere, servicii de design arhitectural,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
proiectare (design) de bucătării, proiectare de
băi, proiectare de case, proiectare piese de
mobilier.

───────

(210) M 2021 05601
(151) 27/07/2021
(732) OLEA SRL, STR. DUMBRAVA

MINUNATĂ, NR. 1A, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ivertumm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
534 C), verde (Pantone 3252 C)

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

10. Dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, perne de aer pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice pentru
scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, fotolii de uz medical
sau stomatologic, dinţi artificiali, maxilare
artificiale, membre artificiale, piele artificială
pentru scopuri chirurgicale, aparate pentru
respiraţie artificială, ochi artificiali, bandaje
ortopedice pentru articulaţii/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăviţe renale
pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
implanturi biodegradabile de fixare a oaselor,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate
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de kinetoterapie de uz medical, analizoare
pentru măsurarea grăsimii corporale, aparate
pentru monitorizarea compoziţiei corporale,
ghete pentru scopuri medicale, brăţări pentru
scopuri medicale, stimulatoare cerebrale, perii
pentru curăţarea cavităţilor corporale, canule,
truse pentru instrumente utilizate de medici,
truse dotate cu instrumente medicale, catguturi,
catetere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
compresoare (chirurgicale), plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, comprese de răcire
pentru prim ajutor, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, cornete acustice, pense auriculare,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie pentru deget
utilizate în scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, gastroscoape,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
masaj, hemocitometre, proteze capilare, aparate
auditive, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, seringi hipodermice, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală / proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, aparate
de rezonanţă magnetică (irm) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale,
fire-ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, mese de

operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, pivoţi
pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, foarfeci
pentru chirurgie, eşarfe (bandaje de susţinere),
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
sonde chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
tomografe pentru scopuri medicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, bastoane pentru scopuri medicale,
aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă,
realizate din materiale artificiale, camere de
inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, tăietoare de pastile, măşti
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sanitare pentru scopuri medicale, măşti cu
led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, echipament stomatologic, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, aparate cu raze x
pentru imagistică dentară, portamprente
dentare, alezoare dentare, articulatoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, coroane dentare,
punți dentare, excavatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, implanturi dentare,
pivoți dentari, turbine dentare, gutiere dentare,
protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz dentar,
spatule pentru amalgam dentar, lămpi pentru
tratament dentar, aparate dentare pentru frezare,
canule pentru seringi dentare, aparate dentare
de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate
cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente

dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele de uz
personal, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de examinare special
concepute pentru uz dentar, proteze dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, freze folosite
în stomatologie, clești de uz stomatologic,
ace de uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, tuburi
de uz stomatologic, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),
aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere,
de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare, de uz stomatologic,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic,
proteze stomatologice, piese protetice pentru
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia stomatologică, mănuși pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
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pentru păr, pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic.
35. 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), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii 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, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea

de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, 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, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, servicii de publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, 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,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, 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, 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, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de marketing în domeniul
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stomatologiei, servicii de comerţ, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online, servicii de
comerţ cu amănuntul, cu ridicata şi comerţ
online în legătură cu dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
ochi artificiali, bandaje ortopedice pentru
articulaţii, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje elastice, tăviţe renale pentru scopuri
medicale, ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri electrice (pentru
scopuri medicale), implanturi biodegradabile
de fixare a oaselor, pături electrice (pentru
scopuri medicale), aparate pentru testarea
sângelui, aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale, brăţări
pentru scopuri medicale, stimulatoare cerebrale,
perii pentru curăţarea cavităţilor corporale,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
catguturi, catetere, clipsuri (chirurgicale),
îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, compresoare (chirurgicale), plasturi de
răcire pentru scopuri medicale, comprese de
răcire pentru prim ajutor, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare
(electrice), fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, cornete acustice, pense auriculare,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie pentru deget
utilizate în scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, gastroscoape,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
masaj, hemocitometre, proteze capilare, aparate
auditive, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de

încălzire electrice (pentru scopuri medicale),
termofoare electrice (pentru scopuri medicale),
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, seringi hipodermice, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi, elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi (ortopedice), bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală, proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, aparate
de rezonanţă magnetică (irm) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale,
fire-ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, pivoţi
pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, foarfeci
pentru chirurgie, eşarfe (bandaje de
susţinere), sfigmotensiometre, aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale, sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele (chirurgicale), linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile (chirurgicale), stetoscoape,
sonde chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
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testare pentru scopuri medicale, aparate
utilizate în analizele medicale, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură (chirurgicale),
tomografe pentru scopuri medicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, bastoane pentru scopuri medicale,
aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare de
medicamente, glucometre, dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă
(realizate din materiale artificiale), camere de
inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale, naniţi
pentru scopuri medicale, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, echipament stomatologic, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, aparate cu raze x pentru
imagistică dentară, portamprente dentare,
alezoare dentare, articulatoare dentare, freze
dentare , spectrocolorimetre dentare, coroane
dentare, punți dentare, excavatoare dentare,
suporturi dentare , sonde dentare , implanturi
dentare, pivoți dentari, turbine dentare, gutiere
dentare, protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare , freze de uz
dentar, spatule pentru amalgam dentar, lămpi
pentru tratament dentar, aparate dentare pentru
frezare, canule pentru seringi dentare, aparate
dentare de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate

cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare ,
scobitori cu ață dentară (altele decât cele de uz
personal), fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de examinare special
concepute pentru uz dentar, proteze dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
aplicarea razelor laser (de uz stomatologic),
aparate de diagnosticare cu ultrasunete (pentru
uz stomatologic), dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, freze folosite
în stomatologie, clești de uz stomatologic,
ace de uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, tuburi
de uz stomatologic, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),
aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
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utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere
(de uz stomatologic), echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare (de uz stomatologic),
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic,
proteze stomatologice, piese protetice pentru
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia stomatologică, mănuși pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic , măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic.
40. Servicii de tehnician dentar, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
fabricare la comandă de proteze dentare,
fabricare la comandă de proteze dentare și
danturi.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali, anestezie
dentară, servicii de igienă dentară, servicii
oferite de clinici dentare, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, stomatologie,

stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.
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