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Cereri Mărci publicate în 04/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03032 26/04/2021 ABKO SRL ABKO

MEDICALĂ

5 M 2021 03384 26/04/2021 VALDECO TEXTILE SRL-D Sleep Moon Vise printre stele!

6 M 2021 03385 26/04/2021 IOANA-RALUCA MIHAILESCU BBS beauty brown studio

7 M 2021 03386 26/04/2021 AGENȚIA ROMÂNĂ DE
ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
(ARACIS)

Q ARACIS

8 M 2021 03387 26/04/2021 DODOMEAT SOLUTIONS S.R.L. Coana Magda Calitatea gustului

9 M 2021 03388 26/04/2021 GRIMM'S GMBH SRL

10 M 2021 03389 26/04/2021 READING SOLUTIONS SRL READIFUL

11 M 2021 03390 26/04/2021 MIRCEA-PAUL TODORAN V Vivarius

12 M 2021 03391 26/04/2021 ARASOUND S.R.L. ONDA BOUTIQUE HOTEL

13 M 2021 03393 26/04/2021 LIVIU-BENIAMIN BODALE Liviu Funerar Expres Repatrieri &
Servicii funerare profesionale

14 M 2021 03394 26/04/2021 SC ACC OCULAR LENS SRL acc OCULAR LENS

15 M 2021 03395 26/04/2021 ALEXANDRU BEJENARU CONSTANTIN DISTILLERY

16 M 2021 03396 26/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

ONE CENTRAL PARK

17 M 2021 03397 26/04/2021 ALEXANDRU BEJENARU CONSTANTIN DISTILLERY

18 M 2021 03398 26/04/2021 S.C. CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL

COZOGNAC

19 M 2021 03399 26/04/2021 MAISON D'ESTHETIQUE
CLINIC SRL

MAISON D'ESTHETIQUE

20 M 2021 03402 26/04/2021 ALCONOR COMPANY SRL extra paw

21 M 2021 03403 26/04/2021 SC XMED DISTRIBUTION SRL FARMACIA X MED

22 M 2021 03405 26/04/2021 CRISTI IACOB CHEFS S.R.L. MAT MASA ARTISANAL
TAQUERIA

23 M 2021 03406 26/04/2021 LUCRETIA STOIAN Miss Luc'S

2 M 2021 03232 20/04/2021     IRD CERTIFICARE SRL IRD CERTIFICARE

3 M 2021 03329 26/04/2021 VINTILĂ ALEXANDRU DREPTUL ÎNAINTE

4 M 2021 03343 26/04/2021 SC OPTISTYLE SRL OPTI STYLE OPTICĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03407 26/04/2021 NATURPHARMA BULGARIA

EOOD SRL
MAXISTIM M

25 M 2021 03409 26/04/2021 DENTOP EXPERT SRL DentOP CLINICA DE
IMPLANTOLOGIE DENTARA

26 M 2021 03414 27/04/2021 TRANSALPINA FAN S.R.L. N NEDEI HOTEL & SPA

27 M 2021 03417 27/04/2021 ONE GOLF CO S.R.L. NIELSEN NORGE

28 M 2021 03418 27/04/2021 OTP BANK ROMANIA S.A. Creditul NERISITIMP

29 M 2021 03419 27/04/2021 NEGROIU MARILENA
NEGROIU GEORGE

ANIMAL PLUS

30 M 2021 03420 27/04/2021 Elizabeth Balla OPEN TRIBE

31 M 2021 03421 27/04/2021 KEMCRISTAL S.R.L. KRISTALFLOC

32 M 2021 03422 27/04/2021 ROMEO ALEXA BUNICA`S FOOD

33 M 2021 03424 27/04/2021 CATALYST SOLUTIONS S.R.L Angajatori de top cel mai mare
târg de carieră

34 M 2021 03425 27/04/2021 EMANUEL UDREA mkp.ro

35 M 2021 03428 27/04/2021 MACROMEX SRL Romania FOR gold

36 M 2021 03429 27/04/2021 CONSTANTINESCU RAMONA CAFEAUA SECRETELOR

37 M 2021 03430 27/04/2021 STANDOCOLOR SRL Standocolor CENTRU DAUNE

38 M 2021 03431 27/04/2021 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

AUTOCAR SERVICE CENTRU
DAUNE

39 M 2021 03432 27/04/2021 AUTO CAR & TRUCKS
TECHNOLOGY SRL

AUTOCAR TRUCKS CENTRU
DAUNE

40 M 2021 03433 27/04/2021 SC GRAPHIS ADVERTISING
SRL

GRAPHIS MEDIA

41 M 2021 03434 27/04/2021 THE SKINFACTORY Co., Ltd. KUNDAL

42 M 2021 03435 27/04/2021 ROMANIAN BARIATRIC
CENTER SRL

RBC ROMANIAN BARIATRIC
CENTER

43 M 2021 03436 27/04/2021 ROMANIAN BARIATRIC
CENTER SRL

RBC MEDICAL

44 M 2021 03437 27/04/2021 ILIE-OVIDIU CUMPĂT EMBO

45 M 2021 03438 27/04/2021 TODAY ADVERTISING SRL ANYOLI LOVE TO GIVE

46 M 2021 03439 27/04/2021 VALVIS HOLDING SA wet

47 M 2021 03440 27/04/2021 AURELIA RADU CLINICILE NICOMED

48 M 2021 03441 27/04/2021 VALVIS HOLDING SA wet
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2021 03442 27/04/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO

EXPORTS LIMITED
FDS 1880

50 M 2021 03443 27/04/2021 ROBERTA PLANET M SRL MEGA SLOTS

51 M 2021 03444 27/04/2021 MVA ENERG GROUP SRL M.V.A. ENERG GROUP

52 M 2021 03445 27/04/2021 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL TIME

53 M 2021 03446 27/04/2021 JAPAN TOBACCO INC. YOU & CAMEL

54 M 2021 03447 27/04/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers fresh clean with PLANT
based fibres Also great for
Hands and Face

55 M 2021 03448 27/04/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Pampers sensitive with PLANT-
based fibres Soft & gentle clean

56 M 2021 03449 27/04/2021 S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L. ideal
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(210) M 2021 03032
(151) 26/04/2021
(732) ABKO SRL, STR. GRIGORE

MORA NR. 14, BUCURESTI,
011885, ROMANIA

(540)
ABKO

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

19. Acoperiri cementoase de protecţie, acoperiri
cementoase de restaurare, acoperiri nemetalice
(construcţii), acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperişuri din ţiglă, acoperişuri
nemetalice, acoperişuri pentru tencuieli
bituminoase, acoperişuri, nu din metal, agregate,
beton, elemente de construcţie din beton,
blocuri din beton, beton armat, beton gata
preparat, beton polimer, beton preparat, beton
refractar, blocuri de pavaj din beton, blocuri de
pavaj realizate din materiale nemetalice, blocuri
de zidărie, blocuri din beton pentru protecţia
litoralului, blocuri din beton pentru protecţia
malurilor de râu, blocuri nemetalice pentru
construcţie, blocuri nemetalice pentru utilizare
fn construcţia podelelor, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, canale din beton, canale
de scurgere, care nu sunt din metal, canale
de scurgere nemetalice pentru străzi, canale
de scurgere nemetalice, cărămizi, cărămizi care
sunt articole refractare, cărămizi de beton,
cărămizi refractare, nu din metal, coame de
acoperiş, coame de acoperiş (nemetalice),
componente de construcţie prefabricate
nemetalice, componente de construcţii din
mortar de ciment armat, compuşi sintetici
pentru pavare, dale nemetalice, dale din beton,
dale din beton pentru pavajul şoselelor, dale
nemetalice pentru construcţii, dale nemetalice
pentru pardoseală, elemente de construcţie
prefabricate (nemetalice) pentru asamblare pe
şantier, elemente de construcţie prefabricate
nemetalice, elemente din beton pentru pavat,
finisaje texturate din beton, elemente nemetalice
fabricate pentru construcţii, elemente nemetalice
prefabricate pentru construcţii, elemente
prefabricate de construcţii, din beton, elemente
nemetalice structurale folosite în constnjcţii,
elemente nemetalice structurale de susţinere,
garduri nemetalice, materiale agregate folosite la
beton, materiale agregate folosite la prepararea
betonului, material nemetalice de armare
pentru construcţie, materiale de construcţie
care sunt din sticlă, materiale de construcţie
din beton, materiale de construcţie nemelalce
pentru acoperişuri, materiale de construcţie,

refractare, nemetalice, materiale de construcţie
din sticlă, materiale de construcţii din beton
armat cu materiale plastice şi fibră de sticlă,
materiale de construcţii din materiale plastice,
materiale de construcţii nemetalice, material
nemetalice de fundaţie folosite la clădiri,
material nemetalice de fundaţie folosite în
construcţii, materiale de protecţie la incendiu
nemetalice utilizate în construcţii, materiale
de separare nemetalice, material nemetalice
de stabilizare folosite la construcţii, materiale
de stabilizare nemetalice (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, materiale nemetalice
pentru construcţia de drumuri, materiale, nu
din metal, pentru constnjcţii, materiale pentru
acoperiş, pavaj, pereţi din beton, pereţi din beton
pentru construcţie, pereţi interiori din materiale
nemetalice, pereţi laterali (nemetalici), pereţi
mobili nemetalici, pereţi nemetalici prefabricaţi,
plăci de fibră, nu din metal, plăci din beton, plăci
din fibre nemetalice, plăci nemetalice pentru
construcţie şi edificare, plăci pentru acoperiş
nemetalice, plăci pentru pavaje, podele din
beton, produse pentru pavare (nemetalice),
produse refractare sub formă de cărămizi, profile
(nemetalice) pentru construirea de clădiri, profile
nemetalice de construcţie, ţigle, ţigle de acoperiş
nemetalice, ţigle de acoperiş, nemetalice, ţigle
nemetalice, ţigle transparente din plastic, vârfuri
ornamentale din materiale nemetalice.

───────
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PASAREA, CAMERA 1, COMUNA
BRANESTI, STR. AGRICULTORI,
NR. 10C, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

IRD CERTIFICARE

(531) Clasificare Viena:
26.03.05; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17

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

42. Evaluarea calitatii, servicii de certificare
(controlul calității), servicii de evaluare a stării
mediului, servicii de evaluare a sistemelor
de management, testare, analiză și evaluare
de produse și servicii ale altor persoane,
în scopul certificării, servicii de testare a
securității tehnologice, furnizarea de programe
de gestionare a riscului securității informatice,
analiza amenințărilor securității informatice
pentru protecția datelor, consultanță în domeniul
securității calculatoarelor, controlul calității
produselor fabricate, evaluarea riscurilor de
mediu, testare, autentificare și controlul calității,
servicii de securitate informatică sub forma
furnizării de certificate digitale, control de calitate
pentru servicii.

───────

(210) M 2021 03329
(151) 26/04/2021
(732) VINTILĂ ALEXANDRU, STR.

BUNĂ ZIUA NR. 37, BL. E3B, SC.A,
AP.19, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

DREPTUL ÎNAINTE

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 01.01.02; 17.03.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03343
(151) 26/04/2021
(732) SC OPTISTYLE SRL, STR.

MOINEŞTI NR. 1, BL. 127, SC.
1, AP. 3, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OPTI STYLE
OPTICĂ MEDICALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:

(210) M 2021 03232
(151) 20/04/2021
(732) IRD CERTIFICARE SRL, SAT
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35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 03384
(151) 26/04/2021
(732) VALDECO TEXTILE SRL-D,

STRADA DOCTOR HACMAN NR.
9, BL.122, SC. A, AP. 6, JUDEȚUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Sleep Moon Vise printre stele!

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.07.06; 02.01.23; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;
24.17.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben, gri,
alb, bleu

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────

(210) M 2021 03385
(151) 26/04/2021
(732) IOANA-RALUCA MIHAILESCU,

ȘOSEAUA PANDURILOR NR.
35, BL P1B, SC 2, ET 6 AP 27,
JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BBS beauty brown studio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 26.04.02

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2021 03386
(151) 26/04/2021
(732) AGENȚIA ROMÂNĂ DE

ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
(ARACIS), STRADA SPIRU HARET
NR. 12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Q ARACIS

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.12; 27.01.08

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3415C), auriu (Pantone P14-4C)

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

42. Servicii de evaluare, autorizare și acreditare
instituții de învățământ superior.

───────

(210) M 2021 03387
(151) 26/04/2021
(732) DODOMEAT SOLUTIONS S.R.L.,

STR. MIHAI VITEAZUL, SAT
PETRESTI, JUDEȚUL VRANCEA,
COMUNA VANATORI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Coana Magda
Calitatea gustului

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.08; 26.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis (Hex
#03224C), bleu, maro, gri, bej

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne.

───────
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(210) M 2021 03388
(151) 26/04/2021
(732) GRIMM'S GMBH SRL, STR.

OSTRING NR. 1, HOCHDORF,
GERMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 29.01.15

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

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, jucării din lemn,
ornamente pentru petrecere și pomi de crăciun
artificiali, elemente de construcții (jucării), jocuri,
jocuri de construcție, jucării de construcții din mai
multe părți, jucării de construit care se îmbină,
jucării de construit.

───────

(210) M 2021 03389
(151) 26/04/2021
(732) READING SOLUTIONS SRL, STR.

STADIONULUI NR. 71, JUD. SIBIU,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

(540)
READIFUL

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

9. Cărți audio, cărți electronice.

16. Cărți tipărituri, cărți manuscrise tipărituri,
cărți ilustrate tipărituri, cărți educative tipărituri,
cărți școlare tipărituri, cărți documentare
tipărituri.

───────

(210) M 2021 03390
(151) 26/04/2021
(732) MIRCEA-PAUL TODORAN, STR.

CUZA VODĂ NR.24, AP.10, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

V Vivarius

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18

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

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerț, servicii de agenţii de import-export,
lucrări de birou, publicitate, regruparea în
avantajul terților a produselor din clasa 15
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere (exceptând transportul lor).

───────
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(210) M 2021 03391
(151) 26/04/2021
(732) ARASOUND S.R.L., STR.

ALBASTROS NR. 21, CAMERA 1,
SAT POIANA, JUD. CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONDA BOUTIQUE HOTEL

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 01.15.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben închis,
galben deschis, albastru închis, turcoaz

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, servicii hoteliere în staţiuni
turistice, servicii de rezervare la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de informaţii online despre rezervări
la hoteluri, rezervări de hoteluri, servicii de
pensiune, rezervări la pensiuni, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanţelor,
servicii oferite de case de vacanţă, organizare
şi furnizare de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii de cazare cu mic dejun inclus, închiriere
de cazare temporară în case şi apartamente de
vacanţă, servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizare de spaţii şi materiale
pentru conferinţe, expoziţii şi reuniuni, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete
şi evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de bar, servicii de bufet, servicii de

restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 03393
(151) 26/04/2021
(732) LIVIU-BENIAMIN BODALE, CALEA

CERNAUTI NR. 99, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Liviu Funerar Expres
Repatrieri & Servicii

funerare profesionale

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 17.02.25; 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 03394
(151) 26/04/2021
(732) SC ACC OCULAR LENS SRL,

STR. GHEORGHE LAZAR NR.
2, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

acc OCULAR LENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Ochelari (optică).
35. Servicii de agenții de import și servicii de
comerț de dispozitive și ochelari de soare.

───────

(210) M 2021 03395
(151) 26/04/2021
(732) ALEXANDRU BEJENARU,

STR. POET PANAIT CERNA
NR.11, BL. E8, AP.21, JUDETUL
CONSTANTA, CERNAVODA,
905200, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CONSTANTIN DISTILLERY

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, cidru, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), rachiu de pere, lichioruri pe
bază de cafea, lichioruri din plante, lichioruri
cremă, lichioruri care conțin cremă, lichioruri,
lichior de ouă, alcoolic, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, jeleuri alcoolice, vin,
sake, nira (băutură alcoolică pe bază de trestie

din zahăr), alcool de mentă, alcool din orez,
bitter (lichioruri), băuturi alcoolice carbonatate,
cu excepția berii, băuturi alcoolice de tip
bitter, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi aperitiv, băuturi slab alcoolizate,
cocteiluri, curaçao, hidromel, înlocuitori de sake,
amestec de whisky, distilat de vișine, băuturi
distilate, băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, rom infuzat cu vitamine, vișinată,
votcă, whisky, șnaps (băutură alcoolică), shochu
(băuturi spirtoase), rom din sirop de trestie
de zahăr, whisky canadian, whisky din malț,
absint (băutură alcoolică), aguardiente (băuturi
spirtoase pe bază de trestie din zahăr),
aquavit (băutură alcoolică), arac (băutură),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
băutură spirtoasă albă chinezească (baiganr),
băutură spirtoasă chinezească fermentată
(laojiou), băutură spirtoasă chinezească pe bază
de sorg (gaolian-jiou), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băutură spirtoasă
japoneză albă (shochu), băutură spirtoasă mixtă
chinezească (wujiapie-jiou), băutură spirtoasă
tonică cu extracte de șarpe mamushi (mamushi-
zake), băutură spirtoasă tonică aromatizată cu
extracte de ace de pin (matsuba-zake), băutură
spirtoasă tonică aromatizată cu extracte de
prune japoneze (umeshu), băutură spirtoasă
tonică cu extracte de ierburi (homeishu),
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută
din trestia de zahăr), digestive (lichioruri și
spirtoase), extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi spirtoase tonice aromatizate, băuturi
spirtoase japoneze regenerate (naoshi), băuturi
spirtoase distilate din orez (awamori), băuturi
spirtoase distilate coreene (soju), băuturi
spirtoase chinezești pe bază de sorg, rom,
rachiu pentru gătit, rachiu de ienupăr, rachiu,
lichior japonez conținând extracte de plante,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, lichior japonez aromatizat cu extracte
de prune japoneze, lichior de ginseng roșu,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băutură spirtoasă japoneză
dulce pe bază de orez (shiro-zake), cocteiluri
alcoolice preparate, cocteiluri alcoolice în formă
de gelatine răcite, cocteiluri preparate pe bază
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de vin, extracte din fructe cu alcool, punci de rom,
punci de vin, punciuri cu alcool, esențe alcoolice,
extracte alcoolice.

───────

(210) M 2021 03396
(151) 26/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ONE CENTRAL PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281 C), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări

ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
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proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37.  Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 03397
(151) 26/04/2021
(732) ALEXANDRU BEJENARU,

STR. POET PANAIT CERNA
NR.11, BL. E8, AP.21, JUDETUL
CONSTANTA, CERNAVODA,
905200, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CONSTANTIN DISTILLERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băutură spirtoasă japoneză
dulce pe bază de orez (shiro-zake), cocteiluri
alcoolice preparate, cocteiluri alcoolice în formă
de gelatine răcite, cocteiluri preparate pe bază
de vin, extracte din fructe cu alcool, punci de rom,
punci de vin, punciuri cu alcool, absint (băuturi
alcoolice), aguardiente (băuturi spirtoase pe
bază de trestie din zahăr), amestec de whisky,
aquavit (băuturi alcoolice), arac (băutură),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
băutură spirtoasă albă chinezească (baiganr),
băutură spirtoasă chinezească fermentată
(laojiou), băutură spirtoasă chinezească pe bază
de sorg (gaolian-jiou), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băutură spirtoasă
japoneză albă (shochu), băutură spirtoasă mixtă
chinezească (wujiapie-jiou), alcool de mentă,
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alcool din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi aperitiv, băuturi slab alcoolizate,
cocteiluri, curaçao, hidromel, înlocuitori de sake,
sake, rachiu de pere, nira (băutură alcoolică pe
bază de trestie din zahăr), lichioruri pe bază
de cafea, lichioruri din plante, lichioruri cremă,
lichioruri care conțin cremă, lichioruri, lichior
de ouă, alcoolic, lichior de anason, lichior de
coacăze negre, jeleuri alcoolice, vin, esențe
alcoolice, extracte alcoolice, cidru, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 03398
(151) 26/04/2021
(732) S.C. CUPTORUL MOLDOVENCEI

SRL, STR. TĂCUTĂ NR. 10,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
COZOGNAC

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 03399
(151) 26/04/2021
(732) MAISON D'ESTHETIQUE

CLINIC SRL, STR CONSTANTIN
ARICESCU, NR 67, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAISON D'ESTHETIQUE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 24.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 03402
(151) 26/04/2021
(732) ALCONOR COMPANY SRL, STR.

AL. I. CUZA NR. 27, JUD. SATU
MARE, CAREI, 445100, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

extra paw

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2021 03403
(151) 26/04/2021
(732) SC XMED DISTRIBUTION SRL,

STR. ŞTEFAN VELOVAN NR. 11,
BL. B6, SC. 1, ET. 4, AP.10, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FARMACIA X MED

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 24.13.02; 19.11.01;
05.03.20

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,

loțiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esențiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esență de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranți pentru barbă:
măști de înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranți) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, basma (nuanțator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizați
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curățare
și desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, cretă de curățare, preparate de
curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu
detergent pentru curățare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranți pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, bețișoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanți, alții decât cei
utilizați în procese de fabricare, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, produse pentru
lustruirea dinților, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
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depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenți,
alții decât cu utilizare în procesele de fabricare
și în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
șampoane uscate , preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de
lemn de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de citron, esențe eterice, uleiuri
esențiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinți, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, șervețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră de
sticlă (țesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit / preparate
pentru ascuțit, loțiuni de păr, nuanțatoare de păr /
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loțiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanțator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, bețișoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenușă vulcanică
pentru curățare, preparate pentru curățarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curățare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curățarea parbrizului,
conservanți articole din piele (lustruire) /
conservanți pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,

mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esență de mentă (ulei
esențial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abțibilduri pentru unghii, soluții pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluții
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluții
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curățare, uleiuri
pentru parfumuri și arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuțit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă și pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarță de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeți pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
șmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluții
de degresare, șampoane, șampoane pentru
animale de companie (preparate nemedidnale
pentru îngrijire), șampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspirația piciorului, sodă caustică,
soluții pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecția solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esențiale), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
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pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginați pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
prețioase pentru uz stomatologic, 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, scoarță de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loțiune 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, astringenți
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluși / scutece pentru bebeluși, scutece-
chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru

scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de țesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
țesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale și ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
pernițe pentru protecția monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, cașete
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), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanțe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea măturii / preparate chimice
pentru tratarea tăciunelui, preparate chimice
pentru tratarea filoxerei, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, cocaină, ulei din ficat de
cod, colagen pentru scopuri medicale, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
soluții pentru lentilele de contact / soluții
pentru utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curățarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
bețișoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
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creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarță
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, detergenți 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, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanți
igienici, dezinfectanți pentru toalete chimice,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), 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, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creșterii dinților, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de pește pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluși, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru scopuri medicale /

alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, came uscată prin înghețare adaptată
pentru scopuri medicale / came liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, bețe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, gențiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfați, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
doral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziții pentru sugari,
repetent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, șampoane insecticid
pentru animale, soluții veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, mușchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluși, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malț pentru scopuri medicale, scoarță
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos,
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hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți 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,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muștar pentru scopuri medicale,
muștar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muștar / cataplasme cu muștar, scoarță de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinență, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunțarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, 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, bureți contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinți
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, brățări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri

terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe 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,
absorbanți, pentru incontinență, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muștar / hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, șampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfați pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porțelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluși, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
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, substanțe radioactive
pentru scopuri medicale, substanțe de contrast
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
șobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activității
sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptișor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptișor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloți sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruație, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruație,
prosoape sanitare / șervețele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
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apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenți 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, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenți pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stern pentru scopuri medicale,
celule stern pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), bețe de sulf
(dezinfectanți), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinților,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, șervețele
impregnate cu loțiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), țigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman și
veterinar, transplanturi (țesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziților, vezicanți, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează vița de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureți cicatrizanți, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre,
ochi și dinți artificiali, articole ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru sugari, aparate, dispozitive
și articole pentru activitate sexuală, centuri
abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, aparate pentru tratarea acneei,
ace de acupunctură, instrumente electrice de
acupunctură, 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, tărgi
pentru ambulanță, aparate de anestezie, măști
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale , brățări
anti-greață, brățări anti- reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea ADN și
ARN utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branțuri supinătoare
pentru încălțăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinți artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respirație artificială,
sâni artificiali, ochi artificiali, tetine pentru
hrănire pentru bebeluși / suzete pentru hrănirea
bebelușilor, pistoale de hrănire de uz veterinar /
seringi de administrare de uz veterinar, bandaje
ortopedice pentru articulații/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăvițe renale
pentru scopuri medicale, ploști, paturi cu
vibrații, 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, medicale ,
brățări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curățarea cavităților corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, clești pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naștere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deșeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuțite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale , defibrilatoare, freze dentare,
aparate și instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinți artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearșafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluși / suzete pentru bebeluși,
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cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecție a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale ,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle
pentru bebeluși, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, dispozitive
de protecție pentru deget utilizate în scopuri
medicale, forcepsuri, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, centuri
galvanice pentru scopuri medicale, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecție pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuși pentru scopuri medicale,
mănuși pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, 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
vibrații cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheață pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearșafuri pentru incontinență, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluși, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienți/ elevatoare pentru ridicarea
pacienților, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanțete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuși gonflabile (păpuși pentru
sex), aparate de rezonanță magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măști utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate și
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,

aparate utilizate în obstetrică, mese de
operație, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălțăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuțe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienților,
pesare, aparate pentru exerciții fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoți pentru
dinții artificiali, feșe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecție
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarț 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 respirația
artificială, măști respiratorii pentru respirația
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eșarfe (bandaje
de susținere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearșafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăși de forță, brancarde,
cu roți / tărgi, cu roți, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureți chirugicali,
aparate și instrumente chirurgicale, cuțite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboți chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecții, seringi pentru scopuri medicale, protecții
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiție, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curățarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracțiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare /
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploști ca
vase, aparate și instrumente urologice, seringi
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uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate și instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, 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 medicament, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităților corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboți pentru scopuri medicale / naniți
pentru scopuri medicale, benzi de kinesiologie,
aparate medicale de răcire pentru tratarea
insolațiilor, aparate de răcire medicale pentru
utilizare în hipotermie terapeutică, tăietoare de
pastile, măști sanitare pentru scopuri medicale,
măști cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers cu
roți pentru facilitarea mobilității, aparate cu raze
X pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X pentru
scopuri medicale, aparate și echipamente de
producere a razelor X, pentru scopuri medicale,
concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele
03, 05,10 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 vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionufl, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,

publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
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pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
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 comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea si menținerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terți / scrierea de CV-uri pentru terți.

───────
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(210) M 2021 03405
(151) 26/04/2021
(732) CRISTI IACOB CHEFS S.R.L.,

STR. INTRAREA FEDELESULUI
NR. 10, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, ROMANIA

(540)

MAT MASA
ARTISANAL TAQUERIA

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.11.12

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de unităţi
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de bar,
servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
cantină, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, inchirierea aparatelor de gătit,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii hoteliere,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2021 03406
(151) 26/04/2021
(732) LUCRETIA STOIAN, STRADA

PARAULUI NR 25, JUD. IAŞI,
BREAZU, 707406, IAȘI, ROMANIA

(540)
Miss Luc'S

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

25. Haine tricotate, haine pentru copii, haine de
stradă, pălării, pălării mici, pălării fedora, rochii
de mireasă, rochii drepte, rochii pentru femei,
rochii lungi de seară, rochii și cămăși de damă
pentru plajă, pantaloni, pardesiuri, jachete, fuste,
paltoane, calote de pălării, pălării din lână, pălării
de plajă, pălării fascinator, pălării cu borul mare,
pălării din hârtie folosite ca articole vestimentare,
articole de îmbrăcăminte pentru călărie (altele
decât pălăriile de călărie), costume, costume
de damă, costume de gală, costume informale
(casual), costume de gimnastică, costume de
seară, costume pentru bărbați, costume de
dans, costume populare (îmbrăcăminte), jachete
pentru costume, costume de bal mascat,
costume dintr-o singură piesă, costume de
bal mascat și de halloween, îmbrăcăminte,
corsete (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
dormit, îmbrăcăminte de noapte, blănuri
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
pentru femei, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
șepci (articole de îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, curele din piele (îmbrăcăminte), mănuși
fără degete (îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, pălării de hârtie (îmbrăcăminte), broboade
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), pulover (articole de
îmbrăcăminte), măști de față (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte religioase, pufoaice (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, furouri (articole de îmbrăcăminte),
scutece tip chilot (îmbrăcăminte), mănuși
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, cămăși purtate
peste îmbrăcăminte, eșarfe (articole de
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îmbrăcăminte), gulere de haină (îmbrăcăminte),
viziere (articole de îmbrăcăminte), salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, corsete
(articole de îmbrăcăminte, corsete), articole
de îmbrăcăminte pentru copii, centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), curele din
materiale textile (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru schi, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, îmbrăcăminte
din piele pentru motocicliști, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte cu led-uri
încorporate, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, mănuși
până la cot fără degete (îmbrăcăminte), jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, burtiere pentru femei însărcinate
(articole de îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți
de articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
tip body pentru sugari și copii mici, articole
de îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
şi părţi ale acesteia, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte de
sport (care nu include mănușile de golf), articole
de îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor de
judo, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 03407
(151) 26/04/2021
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD SRL, KV. LOZENETS
YANKO SOFIISKI VOYVODA 21,,
PARTER, SOFIA, 1164, BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
20392, ROMANIA

(540)
MAXISTIM M

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

5. Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare., vitamine și preparate cu vitamine,
preparate cu minerale și vitamine, suplimente
nutritive

───────

(210) M 2021 03409
(151) 26/04/2021
(732) DENTOP EXPERT SRL, PETRU

RAREŞ, NR. 15, PARTER,
SPAŢIUL NR. 2, BIROUL NR. 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DentOP CLINICA DE
IMPLANTOLOGIE DENTARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:gri (HEX #363d43),
bej (HEX #bfa278), alb (HEX #ffffff)

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

5. Profilactice pentru os dentar, metale fasonate
pentru stomatologie, rășini sintetice utilizate în
stomatologie.
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10. Piese protetice pentru stomatologie, freze
folosite în stomatologie, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2021 03414
(151) 27/04/2021
(732) TRANSALPINA FAN S.R.L., STR.

VALEA FRUMOASEI, NR. 41, JUD.
ALBA, ŞUGAG, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN,
NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

N NEDEI HOTEL & SPA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.05.01; 26.05.08; 26.05.16;
26.11.01

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

clase:
29. Carne, carne de pasăre de curte, carne
de vânat, gelatine de carne, înlocuitori de
carne, înlocuitori de carne de pasăre, seitan
(înlocuitor de carne), vânat, fructe coapte, fructe
congelate, fructe conservate, fructe uscate,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, legume congelate, legume conservate,
legume liofilizate, legume uscate, ouă, extracte
de peste, pește, brânzeturi, iaurt, produse
lactate, lapte, unt, grăsimi animale de uz
alimentar, grăsimi vegetale de uz alimentar,
uleiuri de uz alimentar.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03417
(151) 27/04/2021
(732) ONE GOLF CO S.R.L., ALEAA

GODEANU NR. 5, SC. 3, AP. 22,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

NIELSEN NORGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12; 26.13.25

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

clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 03418
(151) 27/04/2021
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEȘTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Creditul NERISITIMP

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

9. Bancomate (ATM), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, mașini
și dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
mașini de numărat și sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme și
aplicații software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi
de date stocate sau descărcabile, suporturi
de stocare digitale sau analog, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
cârduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,

pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișa (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind, afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor: furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor: oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă: machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane:
demonstrații cu produse: organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
(piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
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sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la (tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring: evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel: consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare: furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare: servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servirii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea. în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică

a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare: servicii de
criptare a datelor: servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehmologie
de conectare unică pentru aplicații software
online.

───────

(210) M 2021 03419
(151) 27/04/2021
(732) NEGROIU MARILENA,

DOBROESTI-FUNDENI NR. 17B,
JUDEȚUL ILFOV, DOBROEȘTI,
77085, ILFOV, ROMANIA
NEGROIU GEORGE, DOBROESTI-
FUNDENI NR. 17B, JUDEȚUL
ILFOV, DOBROEȘTI, 77085, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ANIMAL PLUS

(531) Clasificare Viena:
24.13.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
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servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.
44. Servicii veterinare, asistență medicală
pentru animale, servicii de îngrijire a animalelor,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare.

───────

(210) M 2021 03420
(151) 27/04/2021
(732) Elizabeth Balla, STRADA

ALEXANDRU D. XENOPOL
NR. 8, BL. PC1, ET. 3, AP. 7,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

OPEN TRIBE

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 03.01.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

41. Cursuri de dezvoltare personală și
antreprenoriat (instruire), furnizare de cursuri
de formare, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, cursuri de instruire în
tabere educative, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, coordonare de cursuri cu privire la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul afacerilor, pregătire
de cursuri și examene în scop educațional,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
furnizare de cursuri de instruire privind conștiința
de sine, coordonare de cursuri de pregătire

în materie de afaceri, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
coordonare de cursuri de instruire, de educație și
de pregătire pentru tineri și adulți.

───────

(210) M 2021 03421
(151) 27/04/2021
(732) KEMCRISTAL S.R.L., STR.

MUNCII NR. 51, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, FUNDULEA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KRISTALFLOC

(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, produse chimice
pentru purificarea apei, substanțe pentru tratarea
apei, soluții pentru tratarea apei, preparate
pentru tratarea apei, compoziții chimice utilizate
pentru tratarea apei, substanțe, produse
și preparate chimice și elemente naturale,
acrilamidă, poliamide, floculanți, polielectroliți.

───────
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(210) M 2021 03422
(151) 27/04/2021
(732) ROMEO ALEXA, STRADA

LIVEZILOR NR. 86, DURLESTI,
CHIȘINĂU, MD-2003, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU
NR.6, AP. 110, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BUNICA`S FOOD

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.08

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

35. Publicitate şi marketing, asistență
comercială în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
asistență privind managementul activităţilor
comerciale, servicii de intermediere comercială,
servicii de comerț cu amănuntul a produselor
alimentare, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii de vânzare cu ridicata a produselor
alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 03424
(151) 27/04/2021
(732) CATALYST SOLUTIONS S.R.L,

STR. PITAR MOS NR. 6, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Angajatori de top cel

mai mare târg de carieră
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative, cataloage, broșuri, broșuri tipărite,
reviste profesionale, ghiduri, ghiduri tipărite.
35. Servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de sondaje de opinie,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutare de personal, testare psihologică în
vederea selectării de personal, publicarea de
texte publicitare, optimizarea pe motoarele
de cautare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de telemarketing, scrierea de curriculum
vitae pentru terţi/scrierea CV-urilor pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog),
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de materiale publicitare, şi anume
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
publicitate în reviste, broșuri şi ziare, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, furnizare de ghiduri publicitare online cu
funcție de căutare, organizare şi coordonare de
târguri de locuri de muncă.
41. Educație, formare profesională, educație
continuă și servicii didactice, în special în
domeniul resurselor umane și al recrutării,
consiliere (coaching) și îndrumare în carieră, în
domeniul ocupării forței de muncă și dezvoltarea
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carierei, sfaturi de formare, organizarea de
cursuri de formare, conferințe, seminarii și
ateliere profesionale, scrierea și publicarea
de texte, altele decât textele publicitare,
furnizarea de informații și servicii de consiliere
și asistență, toate referitoare la domeniile
menţionate anterior, recalificare vocaţională
(instruire), publicare de cataloage, publicare de
broşuri, publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste pe internet, publicare on-line
de cărți și reviste electronice, publicare de reviste
în format electronic pe internet, servicii pentru
publicarea de ghiduri.

───────

(210) M 2021 03425
(151) 27/04/2021
(732) EMANUEL UDREA, STR. DRUMUL

FERMEI 123, BL.1, ET.2, AP.22,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)
mkp.ro

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, servicii IT, servicii în
domeniul științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2021 03428
(151) 27/04/2021
(732) MACROMEX SRL, CALEA

DOROBANŢI NR. 32, CLĂDIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Romania FOR gold

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
562), maro (Pantone 730), galben
închis (Pantone 7407)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03429
(151) 27/04/2021
(732) CONSTANTINESCU RAMONA,

STR. CIRESULUI NR. 14, AP. 13,
JUDEȚUL ILFOV, FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)
CAFEAUA SECRETELOR

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

5. Substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru uz uman, suplimente dietetice de uz
uman.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2021 03430
(151) 27/04/2021
(732) STANDOCOLOR SRL, STR. EROU

PRITOPESCU CONSTANTIN NR.
9A, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Standocolor CENTRU DAUNE

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 19.01.04; 24.01.05; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:mov, albastru, negru,
alb

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

36. Evaluarea daunelor în asigurări.
37. Reparații de automobile, reparații și
întreținere de automobile, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri.

───────

(210) M 2021 03431
(151) 27/04/2021
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AUTOCAR SERVICE
CENTRU DAUNE

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 19.01.04; 24.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

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

36. Evaluarea daunelor în asigurări.
37. Reparații de automobile, reparații și
întreținere de automobile, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri.

───────
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(210) M 2021 03432
(151) 27/04/2021
(732) AUTO CAR & TRUCKS

TECHNOLOGY SRL, SOS. DE
CENTURA NR. 24-26, TARLA 40,
PARCELA 148, C4, ÎN SUPRAFAȚA
CONSTRUITA DE 1651,15 MP, ȘI
TEREN DE 1800,20 MP, JUDEȚUL
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AUTOCAR TRUCKS
CENTRU DAUNE

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 19.01.04; 24.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
negru, alb, gri

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

36. Evaluarea daunelor în asigurări.
37. Reparații de automobile, reparații și
întreținere de automobile, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri.

───────

(210) M 2021 03433
(151) 27/04/2021
(732) SC GRAPHIS ADVERTISING

SRL, STR. AVIATOR ILIESCU
NR. 42, ET. 1, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GRAPHIS MEDIA

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

35. Publicitate, publicitate prin bannere, decorări
vehicule, decorări spații indoor/outdoor, standuri
pentru târguri cu scop comercial, obiecte
promoționale.
42. Servicii de proiectare științifică și
tehnologică, servicii de arhitectură.

───────

(210) M 2021 03434
(151) 27/04/2021
(732) THE SKINFACTORY Co.,

Ltd., 13, HAKDONG-RO 23-
GIL, GANGNAM-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

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

(540)
KUNDAL

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

3. Şampoane, tratamente pentru păr, loţiuni de
corp, șampoane pentru corp, produse cosmetice
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exfoliante pentru corp, produse cosmetice de
vaporizare pentru corp, sprayuri deodorante
pentru femei, șerveţele pentru curăţare utilizate
pentru igiena intimă feminină, produse pentru
spălarea mâinilor, cremă cosmetică pentru
mâini, spumă de curăţare, paste de dinţi,
odorizant difuzor, balsam pentru ţesături,
produse de parfumerie, ceară pentru păr, fixative
pentru păr, detergenţi.

───────

(210) M 2021 03435
(151) 27/04/2021
(732) ROMANIAN BARIATRIC CENTER

SRL, ALEEA GIURGENI NR.5,
BL. F7, SC. 3, PARTER, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RBC ROMANIAN
BARIATRIC CENTER

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de examinare
medicală (screening), servicii de bănci de sânge,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2021 03436
(151) 27/04/2021
(732) ROMANIAN BARIATRIC CENTER

SRL, ALEEA GIURGENI NR.5,
BL. F7, SC. 3, PARTER, AP.31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
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)

RBC MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.25; 26.11.13

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de examinare
medicală (screening), servicii de bănci de sânge,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2021 03437
(151) 27/04/2021
(732) ILIE-OVIDIU CUMPĂT, ȘOS.

NICOLINA NR. 112, BL. 1005B,
TR.2, ET. 8, AP. 27, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
EMBO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Folii din aluminiu, folie de aluminiu.
25. Pelerine pentru coafor.

───────

(210) M 2021 03438
(151) 27/04/2021
(732) TODAY ADVERTISING SRL,

CALEA VITAN NR. 108, BL.
V35, SC. 1, AP. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ANYOLI LOVE TO GIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, aplicație software pentru
servicii de cloud computing, software de
calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), aplicatii mobile,
aplicații software.
14. Bijuterii, imitații de bijuterii.
16. Produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, albume foto și albume
pentru colecționari, agende, albume, calendare,
dosare, felicitări, ustensile de corectare și
ștergere, ustensile de scris și ștampilat, semne
de carte din hârtie, semne de carte din piele,

obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, hârtie și carton.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a diverselor
produse pentru a permite clientilor sa le vada si
sa le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, producție de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
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alimentare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu căni și
pahare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți

de mână, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de măsurare a timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii.

───────

(210) M 2021 03439
(151) 27/04/2021
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU, NR. 20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

wet
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Bauturi alcoolice care contin apa seltzer (cu
excepția berii).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de bauturi alcoolice care contin apa seltzer
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă și să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin/cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul și/
sau cu ridicata de bauturi alcoolice care
contin apa seltzer, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata și
servicii de vânzare online in legatura cu bauturi
alcoolice care contin apa seltzer, distribuire
de materiale publicitare şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii agenții de import-
export.

───────

(210) M 2021 03440
(151) 27/04/2021
(732) AURELIA RADU, CALEA

CRANGASI NR. 23, BL. 13, SC.
2, PARTER, AP. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CLINICILE NICOMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────
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(210) M 2021 03441
(151) 27/04/2021
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU, NR. 20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

wet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Bauturi alcoolice care contin apa seltzer (cu
excepția berii).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de bauturi alcoolice care contin apa seltzer,
pentru a permite clienţilor să le vadă și să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin/cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amănuntul
și/sau cu ridicata de bauturi alcoolice care contin
apa seltzer (exceptând transportul lor), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare online in legatura
cu bauturi alcoolice care contin apa seltzer,
distribuire de materiale publicitare şi anume,

pliante, prospecte, broşuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de catalog,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerţul electronic, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul și ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii agenții de import-
export.

───────

(210) M 2021 03442
(151) 27/04/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

EXPORTS LIMITED, 1 WATER
STREET, GLOBE HOUSE,
LONDON, GREATER LONDON,
WC2R 3LA, ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

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

(540)

FDS 1880

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
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34. Ţigări, tutun, produse din tutun, articole
pentru fumători, brichete pentru fumători,
chibrituri.

───────

(210) M 2021 03443
(151) 27/04/2021
(732) ROBERTA PLANET M SRL,

STR. DR. CAROL DAVILA NR.93,
SC.A, PARTER, AP.2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050453, ROMANIA

(540)

MEGA SLOTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.05

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2612),
roşu, galben, portocaliu (Pantone
orange 021c), negru, albastru, alb, roz

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

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

───────

(210) M 2021 03444
(151) 27/04/2021
(732) MVA ENERG GROUP SRL, STR.

ORIZONTULUI, NR. 11, JUDEŢ
ILFOV, DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

M.V.A. ENERG GROUP

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

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

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate pentru retea de electricitate,
aparate și instrumente pentru controlul
electricității, adaptoare de baterii, baterii, cabluri
optice, cabluri usb, cabluri electrice, cabluri
prelungitoare, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri electrice izolate, acumulatoare electrice
pentru vehicule, adaptoare de călătorie pentru
prize electrice, adaptoare electrice, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice),
aparataje de conexiuni (electrice), ansambluri de
comutatoare electrice, amplificatoare electrice,
aparate de testare a energiei electrice, aparate
și instrumente pentru comanda distribuirii
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energiei electrice, aparate și instrumente pentru
dirijarea utilizării energiei electrice, aparate
pentru controlul energiei electrice, aparate
pentru condiționarea energiei electrice, aparate
și instrumente pentru transformarea energiei
electrice, aparate și instrumente pentru reglarea
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, aparate și
instrumente pentru transportul energiei electrice,
aparate și instrumente pentru comutarea
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea utilizării
energiei electrice, cablaje electrice pentru
automobile, bobine electrice, blocuri de
conexiuni (cabluri electrice), baterii pentru
vehicule electrice, baterii electrice reîncărcabile,
circuite de control electrice, celule și baterii
electrice, carcase pentru conectoare electrice,
carcase pentru comutatoare (electrice), carcase
pentru aparate electrice, canale de cabluri
electrice, canale pentru cabluri electrice,
cabluri pentru testarea prizelor de pământ
(electrice), circuite (electrice sau electronice),
componente de circuite electrice, conexiuni
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conector prize (electrice), conductoare electrice,
condensatoare electrice, conectoare electrice,
contacte electrice, cutie pentru cabluri electrice,
cutii de branșament (electrice), convertizoare
electrice, contoare electrice, diode electrice, cutii
de distribuție electrice, dispozitive electrice de
comandă pentru gestiunea energiei, dulapuri
adaptate pentru aparate electrice, fire electrice,
inductoare electrice, încărcătoare pentru mașini
electrice, întrerupătoare electrice de lumină,
întrerupătoare de circuite electrice, învelișuri de
identificare pentru fire electrice, plăci de circuite
electrice, plăci pentru acumulatoare electrice,
panouri luminoase electrice, panouri de bord
electrice, panouri de comandă (electrice), mufe
pentru cabluri electrice, receptoare electrice,
prize, fișe și alte dispozitive de cuplare
(conexiuni electrice), siguranțe electrice, tablouri
de contacte electrice, surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.)
și curent continuu (c.c.), suporturi pentru fire
electrice, suporturi pentru bobine electrice,
tablouri de control electrice, transformatoare
reductoare electrice, transformatoare electrice,
comutatoare de branșament, borne
de branșament, panouri solare, indus
(electricitate), borne (electricitate), comutatoare
(electricitate), limitatoare (electricitate), conducte
(electricitate), conductoare de electricitate,
sârme de bobinaj (electricitate), pupitre de
distribuție (electricitate), tablouri de comandă
(electricitate), conexiuni de cablu (electricitate),

fișe de conectare (electricitate), tablouri de
distribuție (electricitate), celule solare pentru
generarea de electricitate, indicatoare de
pierderi de electricitate, transformatoare de
rețea de alimentare cu electricitate, materiale
pentru rețeaua de electricitate (fire, cabluri),
surse de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, aparate pentru măsurarea,
monitorizarea și analiza consumului de
electricitate, dispozitive pentru controlul energiei,
sisteme electronice de control al energiei, cutii
de distribuție a energiei electrice, aparate și
instrumente pentru transformarea distribuției
energiei electrice, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, cabluri
electrice de încărcare.
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 în legătură
cu echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate instrumente pentru comanda
și distribuirea curentului electric, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
componente electrice și electronice, cabluri si fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
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antene si componente electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare.
37. Amplasare de cabluri, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, aplicarea
învelișurilor pentru cabluri, servicii consultative
privind întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de distribuție sau
control al energiei electrice, reparații sau
întreținere de aparate de iluminat electrice,
reparații sau întreținere de motoare electrice,
reparații de dispozitive electrice, reparare
și reparare de vehicule electrice, renovarea
instalației electrice, recondiționare, reparare și
întreținere a instalațiilor electrice, instalare de
împământări electrice, instalare de sisteme
electrice de iluminat și de sisteme de
alimentare electrică, instalare și reparații de
aparate electrice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea motoarelor electrice,
deparazitarea instalațiilor electrice, curățarea
motoarelor electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate
electrice de larg consum, construire de centrale
electrice, instalații de mașinării electrice și de
generatoare, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, servicii de instalații
electrice, servicii de reparații pentru generatoare
electrice și turbine eoliene, servicii de
reîncărcare a vehiculelor electrice, întreținere de
aparatură electronică, reparare sau întreținere
de mașini și aparate electronice, instalare
de generatoare de electricitate, reparare și
întreținere de generatoare de electricitate,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate, servicii de întreținere pentru rețeaua
de alimentare cu electricitate.
42. Servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității,
servicii de proiectare tehnică industrială,
servicii de proiectare tehnologică, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
electricitate, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de proiectare privind componentele
hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind circuitele integrate,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
proiectarea la comandă de transformatoare
electromagnetice, proiectarea la comandă
a bobinelor de inducție electromagnetică,
proiectare științifică și tehnologică, proiectare
de sisteme electrice, proiectare de circuite
integrate, proiectare de aparate și instrumente
mecanice, electromecanice și optoelectronice,

închiriere de echipamente de proiectare,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță pentru serviciile tehnologie în
domeniul alimentării cu energie și electricitate,
servicii de analiză tehnologică a nevoilor de
energie și electricitate ale altor persoane,
cercetare în domeniul energiei, consultanță
profesională privind conservarea energiei,
consultanță tehnologică în domeniul generării
energiei alternative, programare de software
pentru gestionarea energiei.

───────

(210) M 2021 03445
(151) 27/04/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
CAMEL TIME

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 03446
(151) 27/04/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
YOU & CAMEL

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
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tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 03447
(151) 27/04/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers fresh clean with
PLANT based fibres Also
great for Hands and Face

(531) Clasificare Viena:
02.05.01; 02.05.30; 02.09.17; 02.09.19;
05.03.11; 02.09.01; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, galben,
verde deschis, verde inchis, roşu,
albastru

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

3. Șervețele preimpregnate cu preparate de
curăţare din hârtie și/sau celuloză.

───────

(210) M 2021 03448
(151) 27/04/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers sensitive with
PLANT-based fibres
Soft & gentle clean

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.05.06; 02.09.01; 05.03.11;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, galben,
verde inchis, verde deschis, roz, rosu,
albastru

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

3. Șervețele preimpregnate, cu preparate de
curăţare, din hârtie și / sau celuloză.

───────
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(210) M 2021 03449
(151) 27/04/2021
(732) S.C. GRUP GENERAL

ID S.R.L., BULEVARDUL
INDEPENDENȚEI, NUMAR: 134,
JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430123, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

ideal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.04; 26.11.05

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

3. Ceară de parchet, ceară naturală pentru
podele, ceară pentru lustruit, ceară pentru
parchet, coloranți pentru toaletă, compoziții
pentru strălucirea podelelor, compoziții pentru
curățarea geamurilor, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
creme de lustruit, decapanți, decapanți pentru
ceară de pardoseli (preparate pentru curățare),
produse de degresare, altele decât cele folosite
în procesele de fabricație), detartranți de uz
casnic, detartranți praf folosiți pentru mașina
de spălat, detergent pentru spălare, detergent
solid, cu eliberare în timp, pentru țevi de
evacuare, detergenți, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sub
formă de spumă, geluri de curățare pentru
wc-uri, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, lichid de spălare, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide de curățare,
preparate decapante, preparate detartrante de
uz casnic, preparate degresante de uz casnic,
preparate de curățare pentru sticlă, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,

preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
înălbire (decoloranți) de uz casnic, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, preparate pentru spălare, preparate
pentru ștergerea petelor, produs pentru
îndepărtarea petelor, produse de clătire pentru
mașini automate de spălat vase, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare
pentru metale, produse de curățat pentru
cuptoare, produse de curățat pentru toalete,
produse de desfundat chiuvete, produse de
lustruit, produse de lustruit metalul, produse
de înălbire de uz casnic, produse degresante
pe bază de solvenți, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru clătire,
produse pentru conferirea luciului (produse de
lustruire), produse pentru curățarea geamurilor
(de lustruire), produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea pardoselilor,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru curățarea tapițeriei, produse pentru
intensificarea acțiunii detergenților, produse
pentru lustruirea mobilei, produse pentru
lustruirea podelelor, produse pentru spălare,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru îndepărtarea cerii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse sub formă de spray pentru
curățarea geamurilor, pudre de lustruire, pulbere
pentru spălarea rufelor, săpun de uz casnic,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, săpun
pentru curățarea suprafețelor cu depuneri de
grăsime sau gudron, săpun praf, șampon
de covoare, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții pentru curățarea
covoarelor, soluții pentru scoaterea petelor
(agenți de curățare), spray-uri de curățare,
spray-uri de degresare, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe de
curățare pentru congelatoare, substanțe de
curățare pentru uz casnic, substanțe degresante,
substanțe naturale de lustruit pentru podele,
substanțe parfumate din geraniol, substanțe
pentru curățarea mochetelor, substanțe pentru
curățarea sticlei, substanțe pentru îndepărtarea
de graffiti, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
substanță pentru lustruit podele, tablete pentru
mașini de spălat vase, uleiuri de curățare,
uleiuri naturale de curățare, uleiuri de pin pentru
curățarea pardoselilor.
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16. Ambalaj de cadouri, ambalaj de cadouri din
hârtie, ambalaj de carton, ambalaj din plastic,
ambalaje pentru mâncare, ambalaje vidate din
carton, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje
din carton sau din hârtie pentru sticle, cutii
confecționate din carton, cutii confecționate din
carton ondulat, cutii confecționate din hârtie,
cutii de ambalat din carton, cutii de carton
din fibră, cutii de carton pentru pălării, cutii
de expunere din carton, cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor, cutii de transport realizate
din hârtie, cutii din carton, cutii din carton
(pentru ambalare industrială), cutii din carton
ondulat, cutii din carton pentru ambalat, cutii din
carton pentru cadouri, cutii din carton pentru
depozitare, de uz domestic, cutii din carton
pentru mâncare la pachet, cutii din carton
pentru pizza, cutii din carton pentru prăjituri,
cutii din carton sau din hârtie, cutii din hârtie,
cutii pentru ambalat din carton, cutii pentru
ambalat din hârtie, cutii pentru cadouri, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor, folie
de plastic pentru împachetat și ambalat, folie
de polipropilenă pentru împachetare, folie din
plastic pentru ambalat, folii de plastic pentru
ambalare alimente pentru uz casnic, folii de
plastic pentru împachetat și ambalat, hârtie
pentru pungi și saci, materiale de ambalat din
plastic pentru sandvișuri, pungi de congelator,
pungi de ambalat din hârtie, pungi cu mânere,
pungi de gunoi din hârtie, pungi de hârtie, pungi
de hârtie de uz casnic, pungi de hârtie de
uz casnic pentru deșeuri alimentare, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie pentru
cumpărături, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, pungi de plastic pentru copt în
cuptor, pungi de plastic pentru cumpărături,
pungi de plastic pentru sandviș, pungi de plastic
pentru împachetare, pungi din hârtie pentru
ambalat, pungi din hârtie pentru alimente, pungi
din plastic pentru ambalat, pungi din plastic
pentru depozitarea alimentelor, pentru uz casnic,
pungi pentru cadouri, pungi și saci de hârtie,
pungi pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic,
pungi pentru sandvișuri (hârtie), recipiente de
ambalat din hârtie, recipiente din carton ondulat,
recipiente din carton pentru ambalare, recipiente
din carton pentru ambalat, role din folie de plastic
pentru ambalat, role de folie din plastic pentru
ambalat alimente, saci de gunoi, saci de gunoi
din hârtie sau din material plastic, saci de gunoi
din plastic (pentru uz casnic), saci din hârtie
pentru coșul de gunoi, saci din plastic pentru
coșul de gunoi, saci din plastic pentru coșurile
de gunoi, saci pentru coșul de gunoi, săculețe

din plastic pentru ambalat, șervețele, articole
decorative din hârtie pentru centrul mesei,
batiste de hârtie, batistuțe de hârtie, cârpe de
șters din hârtie, fețe de masă de hârtie, fețe de
masă din hârtie, fețe din hârtie pentru masă,
hârtie absorbantă, hârtie de bucătărie, hârtie de
protecție pentru cuptor, hârtie de toaletă, hârtie
de împachetat alimente, hârtie igienică, hârtie
igienică de toaletă, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă, hârtie pentru
copt, hârtie pentru șervețele, hârtie rezistentă la
grăsimi, lenjerie de masă din hârtie, prosoape
de hârtie, învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc, prosoape de hârtie pentru față, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, prosoape din hârtie, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi pentru
gătit în cuptorul cu microunde, role de bucătărie
(hârtie), role de hârtie igienică, saci de gunoi
din hârtie (pentru uz casnic), șervete de masă,
din carton, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervetele de masă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
de hârtie de pus sub cești, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, șervețele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din celuloză, șervețele din
celuloză de uz casnic, șervețele din celuloză de
uz cosmetic, șervețele din hârtie, șervețele din
hârtie pentru față, șervețele pentru baie, traverse
de masă din celuloză, traverse de masă din
hârtie, saci de gunoi din vinil de uz casnic.
21. Bureți, bureți abrazivi, bureți abrazivi de
bucătărie sau de uz casnic, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru utilizare
în bucătărie (curățare), bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți de curățat de uz casnic, bureți
de mare naturali, bureți de menaj, bureți de
sârmă pentru cratițe, bureți din sârmă, bureți
metalici, bureți metalici pentru curățat, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru curățare, bureți
pentru frecare, bureți pentru raclete de geam,
bureți pentru vase, capete de mop, cârpe
de bumbac pentru curățat, cârpe de curățat,
cârpe de curățat din microfibre, cârpe de șters
praful, cârpe pentru curățare, cârpe pentru
curățat, cârpe pentru curățare fără puf, cârpe
pentru curățare confecționare din celuloză, cârpe
pentru curățat podeaua, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru spălat dușumele, distribuitoare de
săpun, dozatoare de săpun, distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dispozitive
pentru săpun lichid, dispensere de șervețele
din celuloză, de uz casnic, mopuri, perii, perii
(cu excepția pensulelor), perii adaptate pe
care se poate aplica un agent de curățare,
perii adaptate pentru curățarea carafelor, perii
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care pot fi fixate la furtunuri de apă, perii cu
mop, perii de baie, perii cu recipient pentru
detergent, perii de curățare, perii de curățare
a grătarelor, perii de curățare pentru cratițe,
perii de spălat, perii de vase cu dispensator de
săpun, perii pentru curățarea covoarelor, perii
pentru spălat, perii pentru curățat, ștergătoare
(perii), ștergătoare de geamuri, distribuitoare de
prosoape de hârtie, dispensere de șervețele
pentru față, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de mâini,
care nu sunt fixe, distribuitoare pentru hârtia
igienică (altele decât cele fixate), dozatoare
de gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, suporturi pentru săpun, recipiente
pentru săpun.
22. Saci, saci pentru depozitare, saci de
rufe, saci pentru dormit, saci pentru
transportul materialelor, saci pentru depozitarea
materialelor, saci pentru transportul deșeurilor,
saci fabricați din materiale textile, saci pentru
depozitarea materialelor în vrac, saci din bumbac
(pentru uz industrial), sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, saci pentru
spălat rufe la mașina de spălat, saci de ambalaj,
din plastic, pentru transportul în vrac.
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