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Cereri Mărci publicate în 08/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02482 01/04/2021 VURGER CONCEPT SRL Vurgăr VEGGIE FOOD

CARAVAN

2 M 2021 02643 01/04/2021 SIMPLU CREDIT IFN S.A Acum poţi şi tu!

3 M 2021 02644 01/04/2021 D.Y.A.S. E.X.P.E.R.T. G.U.A.R.D.
SRL

D G D.Y.A.S. E.X.P.E.R.T
G.U.A.R.D

4 M 2021 02645 01/04/2021 SC ATELIER DALMA SRL LOOR

5 M 2021 02646 01/04/2021 VALINOR DENTAL SRL-D VALINOR

6 M 2021 02647 01/04/2021 SONASHI LIGHT & SOUND SRL LITTLE BIRD

7 M 2021 02648 01/04/2021 UNITED TRADING EXPRESS
SRL

SOUQE SHOP

8 M 2021 02649 01/04/2021 MAGIC SUSHI SRL MAGIC Sushi

9 M 2021 02650 01/04/2021 GENERAL AGRO COM
SERVICE S.R.L.

Tradiţii câmpeneşti Salam Mic
Dejun

10 M 2021 02651 01/04/2021 EMANAISIS COMMUNITY SeedsMafia

11 M 2021 02652 01/04/2021 FLORICA SLAVIC Aqua Dacica

12 M 2021 02655 01/04/2021 FLORICA SLAVIC Dacica

13 M 2021 02656 01/04/2021 AMINA-DENISA COSMOR
SEBASTIAN- COSMIN
COSMOR

Prăvălia Bio

14 M 2021 02658 01/04/2021 IMOCENTRAL SRL IMO CENTRAL

15 M 2021 02659 01/04/2021 GLOBAL SOFTPROVIDER SRL PANORO

16 M 2021 02660 01/04/2021 ASOCIAȚIA LUMINA LEX LUX MUNDI

17 M 2021 02661 01/04/2021 ASOCIAȚIA LA ȘTIUBEI Asociația La Știubei

18 M 2021 02662 01/04/2021 DANIELA MITITELU Arc Vin

19 M 2021 02663 01/04/2021 NXTART CONCEPT CREATION
SRL

NXT-ART

20 M 2021 02664 01/04/2021 FORCE DIAMOND GROUP
S.R.L.

F.D.G. FORCE DIAMOND
GROUP

21 M 2021 02665 01/04/2021 STEEL CONSULT S.R.L. my K

22 M 2021 02666 01/04/2021 OAK TREE TRAVEL S.R.L. Work from nature

23 M 2021 02667 01/04/2021 VOPAX SOLUTIONS S.R.L. Be ozone

24 M 2021 02668 01/04/2021 ADRIAN POLEC Fain Restaurant
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 02669 01/04/2021 KING TEAM SECURITY SRL KTS KING TEAM SECURITY

26 M 2021 02670 01/04/2021 BLACK EYE GUARD S.R.L. BLACK EYE GUARD

27 M 2021 02671 01/04/2021 NOVARTIS AG COLDFEXIN

28 M 2021 02672 01/04/2021 VENDING ZONE S.R.L. WOW REINVENT SHOPPING

29 M 2021 02673 01/04/2021 VENDING ZONE S.R.L. SELFSHOP SHOPPING
REINVENTED

30 M 2021 02676 01/04/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

Smart Life Solutions

31 M 2021 02677 01/04/2021 HANKOOK & COMPANY CO.,
LTD.

Hankook Partner Solutions

32 M 2021 02678 01/04/2021 CIPRIAN-GABRIEL BOȘCU SALCIA PATRU delicii pescăreşti

33 M 2021 02679 01/04/2021 HANKOOK & COMPANY CO.,
LTD.

Hankook Partner Solutions

34 M 2021 02680 01/04/2021 ALKALOID AD SKOPJE BECUTAN

35 M 2021 02681 01/04/2021 PERFECT CARE
DISTRIBUTION SRL

Domeniile Franco-Romane
Rendez-vous

36 M 2021 02682 01/04/2021 ROPHARMA S.A. Digestolax

37 M 2021 02683 01/04/2021 PHYLOSOPHY DESIGN S.R.L. Mulțumește-te cu mai mult !

38 M 2021 02684 01/04/2021 ALKALOID AD SKOPJE KIDS VITS Becutan

39 M 2021 02685 01/04/2021 ROPHARMA S.A. Gastrolax

40 M 2021 02686 01/04/2021 PHYLOSOPHY DESIGN SRL Settle for more !

41 M 2021 02687 01/04/2021 SPRING FARM SRL Spring FARMACIA LA PREȚ
MIC

42 M 2021 02688 01/04/2021 LIBRIS SRL LIBFEST

43 M 2021 02689 01/04/2021 IULIAN BACAIN IZONITOL

44 M 2021 02690 01/04/2021 ION-GABRIEL GEORGESCU Colosseum Tournament

45 M 2021 02691 01/04/2021 ALEXANDRU BURCEA SIERRA SAILING
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2021 02692 01/04/2021 MARIANA-ATENA POIANA

CRISTINA-GEORGIANA
TORJOC
ERSILIA CALINA ALEXA
DIANA-NICOLETA RABA
ADRIAN RIVIS
DIANA MOIGRADEAN
CAMELIA MOLDOVAN
LUMINITA PIRVULESCU
VIORICA-MIRELA POPA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA
ISIDORA RADULOV
ILEANA COCAN
DESPINA-MARIA BORDEAN
CORINA-DANA MISCA

Grape Skins Fortified Pasta by
AKADEMIKAFOOD
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(210) M 2021 02482
(151) 01/04/2021
(732) VURGER CONCEPT SRL, STR.

ION NEGULICI 36, CAMERA 2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Vurgăr VEGGIE
FOOD CARAVAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.01

(591) Culori revendicate:verde, alb,
portocaliu, rosu

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

43. Servicii de restaurant și bar.
───────

(210) M 2021 02643
(151) 01/04/2021
(732) SIMPLU CREDIT IFN S.A, CALEA

VICTORIEI NR. 155, BL.D1,
TRONSON 6, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Acum poţi şi tu!

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

36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 02644
(151) 01/04/2021
(732) D.Y.A.S. E.X.P.E.R.T. G.U.A.R.D.

SRL, BULEVARDUL REPUBLICII,
NR. 279A, JUD. VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(540)

D G D.Y.A.S.
E.X.P.E.R.T G.U.A.R.D

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.18; 26.03.02;
29.01.12

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

clase:
37. Instalarea sistemelor de securitate, instalare
de aparate de securitate pentru case, întreținere
și service de alarme de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de securitate și de siguranță.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază și protecție, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri.

───────
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(210) M 2021 02645
(151) 01/04/2021
(732) SC ATELIER DALMA SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA, NR
32A, JUD. ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LOOR

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 02646
(151) 01/04/2021
(732) VALINOR DENTAL SRL-D,

STRADA DEVA, NR. 6, JUD.
MUREŞ, MUNICIPIUL TIRGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

VALINOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
10. Proteze stomatologice, aparate și
instrumente stomatologice, coroane dentare

───────

(210) M 2021 02647
(151) 01/04/2021
(732) SONASHI LIGHT & SOUND SRL,

ŞOS BUCUREŞTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P6, STAND NR. 3,
JUD. ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
LITTLE BIRD

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

12. Aparate de locomoţie pe uscat, cărucioare/
dispozitive copii.
35. Servicii de comerţ şi servicii de agenţii
de import-exportcu cărucioare/dispozitive copii
(aparate de locomoţie pe uscat).

───────

(210) M 2021 02648
(151) 01/04/2021
(732) UNITED TRADING EXPRESS

SRL, STR. ION URDAREANU
NR. 3, BL.P28, SC. 1, ET.4,
AP.18, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SOUQE SHOP

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

35. Servicii de publicitate online şi servicii
de comerţ online cu aparatură electrocasnică,
radiocasetofoane şi orice alte aparate
de înregistrare, transmitere, reproducere a
sunetului şi/sau a imaginii (inclusiv boxe
speaker) cât şicu cărucioare pentru copii.

───────
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(210) M 2021 02649
(151) 01/04/2021
(732) MAGIC SUSHI SRL, STR.

ZORILOR, NR. 25, ET. PARTER,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGIC Sushi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 17.02.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#171616), portocaliu (HEX #EB4F1C),
alb (HEX #FFFFFF)

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

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, bufete
cu autoservire, baruri, organizare de mese la
hoteluri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii

de restaurant și bar, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi, servicii
prestate de bucătari personali, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, snack-
baruri, închiriere de echipament de catering,
închirierea mașinilor de gătit

───────

(210) M 2021 02650
(151) 01/04/2021
(732) GENERAL AGRO COM SERVICE

S.R.L., SAT GRAJDANA, JUD.
BUZĂU, COMUNA TISAU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

Tradiţii câmpeneşti
Salam Mic Dejun

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 08.05.01; 08.05.03; 29.01.15;
27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, maro, roz, crem, verde, negru,
alb

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

29. Salam, carne, carne procesată, carne
afumată, carne și produse din carne.

───────
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(210) M 2021 02651
(151) 01/04/2021
(732) EMANAISIS COMMUNITY, STR.

ARGENTINA NR.25, PARTER,
BUCUREŞTI, 11753, ROMANIA

(540)
SeedsMafia

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

3. Produse cosmetice.
31. Semințe naturale brute şi neprocesate.

───────

(210) M 2021 02652
(151) 01/04/2021
(732) FLORICA SLAVIC, STR. OCTAV

BĂNCILĂ NR. 4, SCARA A, AP.
1, JUD. BOTOŞANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Aqua Dacica

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 02655
(151) 01/04/2021
(732) FLORICA SLAVIC, STR. OCTAV

BĂNCILĂ NR. 4, SC. A, AP. 1,
JUD. BOTOŞANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Dacica

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 02656
(151) 01/04/2021
(732) AMINA-DENISA COSMOR, STR.

REZERVELOR NR.80A, ET.3,
AP.26, SAT DUDU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA
SEBASTIAN- COSMIN COSMOR,
STR. REZERVELOR NR.80A,
ET.3, AP.26, SAT DUDU, JUD.
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Prăvălia Bio

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptînd transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, toate aceste produse fiind naturale "bio",
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/04/2021

(210) M 2021 02658
(151) 01/04/2021
(732) IMOCENTRAL SRL, ALEEA PROF.

VALERIU BOLOGA NR. 3, BL. 2,
ET. 1, AP. 6, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IMO CENTRAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

36. Servicii de agenție imobiliară.
───────

(210) M 2021 02659
(151) 01/04/2021
(732) GLOBAL SOFTPROVIDER SRL,

STR. ANDREICA TRIBUNUL
NR. 16, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PANORO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

1. Platformă ca serviciu (PaaS).
───────

(210) M 2021 02660
(151) 01/04/2021
(732) ASOCIAȚIA LUMINA LEX,

BULEVARDUL NICOLAE
GRIGORESCU NR 14, BLOC
V20, SCARA 2, PARTER, AP. 23,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030452,
ROMANIA

(540)
LUX MUNDI

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2021 02661
(151) 01/04/2021
(732) ASOCIAȚIA LA ȘTIUBEI, SAT

POȘAGA DE JOS, NR. 130,
JUDETUL ALBA, COMUNA
POȘAGA, ALBA, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Asociația La Știubei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 02.07.23

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

20. Obiecte de artizanat din lemn, produse din
lemn, plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic, mobilier, oglinzi,
rame pentru tablouri.
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte tradițională, costume populare
(îmbrăcăminte).
27. Covoare, presuri, covoare de lână lucrate
manual, articole netextile, decorative pentru
pereți, lucrate manual.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, legume
conservate, uscate, gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
32. Băuturi nealcoolice, sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a unor produse realizate manual
din clasele 20, 25, 27, 29, 32, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
servicii de agenții de import-export, promovare,

publicitate de concerte, managementul afacerilor
prin promovarea artiştilor şi a festivalurilor,
concertelor, căutare de sponsorizare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, organizare de manifestări muzicale în
scop publicitar, organizarea de târguri şi expoziti
cu caracter comercial şi publicitar.
41. Instruire, divertisment, educaţie, activităţi
sportive şi culturale, tabere de creație,
expoziții, reuniuni, seminarii, conferințe, care
au principal scop păstrarea și propagarea
cunoștințelor tradiționale din domenii diverse
(educative), cursuri în arta meșteșugărească,
prin corespondență, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
instruire în domeniul lucrului manual cu
acul, divertisment, producerea, organizarea si
efectuarea de festivaluri, de spectacole și
evenimente muzicale, furnizare de informații
despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
editarea de publicatii electronice, inclusiv prin
mijloace electronice, productia de audio si/
sau video, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, festivalurilor şi concertelor.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 02662
(151) 01/04/2021
(732) DANIELA MITITELU, SOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR 6-8,
BL 13, SC A, AP 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Arc Vin
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.03.25

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

clase:
33. Aperitive alcoolice, băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, cu excepția uleiurilor esențiale,
extracte alcoolice, extracte din fructe, băuturi
alcoolice, cu excepția berii, gin, hidromel (mied)/
(hidromel), lichioruri, băuturi alcoolice pe bază
de trestie de zahăr, lichioruri de mentă, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), vin, whisky, vodcă.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, producţia de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afişe publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri, cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise (lucrări de birou),
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de

scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, căutarea de sponsorizări, marketing
cu public ţintă, servicii de telemarketing,
producerea de programe de teleshopping,
publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 02663
(151) 01/04/2021
(732) NXTART CONCEPT CREATION

SRL, BULEVARDUL UVERTURII
NR 83, BLOC O/15, SCARA
C, ETAJ 1, AP 59, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060934, ROMANIA

(540)

NXT-ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.01.01

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

42. Servicii it, servicii de proiectare tehnologică,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2021 02664
(151) 01/04/2021
(732) FORCE DIAMOND GROUP S.R.L.,

SAT BASCOV, BL. E1, SC. B, AP.
7, CAMERA 1, JUDEȚUL ARGEȘ,
COMUNA BASCOV , ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

F.D.G. FORCE
DIAMOND GROUP

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 17.02.01; 24.17.02

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp
de noapte, scanarea bagajelor din motive
de securitate, servicii de gardă de corp,
monitorizarea alarmelor de securitate și antifurt,
mediere.

───────

(210) M 2021 02665
(151) 01/04/2021
(732) STEEL CONSULT S.R.L., SPLAIUL

UNIRII NR. 9, BL. 10, SC. B, ET. 2,
AP. 81, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI , ILFOV, ROMANIA

(540)

my K

(531) Clasificare Viena:
27.05.13

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

3. Produse cosmetice și de înfrumusețare.
35. Servicii de comerț de produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de comerț online a
produselor cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 02666
(151) 01/04/2021
(732) OAK TREE TRAVEL S.R.L., STR.

AGARBICIU NR.5, BL.15, SC. C,
ET. P, AP. 21, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, 550156, SIBIU, ROMANIA

(540)
Work from nature

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

39. Servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
ghizi de turism, organizare de excursii de o
zi, organizare și rezervare de excursii de o zi,
organizarea de excursii.
41. Organizare de evenimente recreative,
servicii de animatori, servicii recreative legate de
drumeții.

───────
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(210) M 2021 02667
(151) 01/04/2021
(732) VOPAX SOLUTIONS S.R.L.,

DJ691, FERMA 10, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Be ozone

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11; 26.01.03; 01.15.15

(591) Culori revendicate:auriu (HEX #cc9630)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Filtre pentru uz industrial și casnic, filtre de
aer, filtre de apă, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea aerului, filtre pentru purificarea
apei.

───────

(210) M 2021 02668
(151) 01/04/2021
(732) ADRIAN POLEC, BLD GHEORGHE

SINCAI NR. 5, BL. 2, SC. A, ET. 6,
AP 21, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Fain Restaurant

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Restaurante (servirea mesei), restaurante
pentru turiști, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2021 02669
(151) 01/04/2021
(732) KING TEAM SECURITY SRL,

STRADA MATEI MILLO NR. 140G,
CAMERA 4, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

KTS KING TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.13; 24.01.18; 01.01.02; 26.01.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terti pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2021 02670
(151) 01/04/2021
(732) BLACK EYE GUARD S.R.L.,

STRADA MATEI MILLO NR. 140G,
CAMERA 5, JUDEȚUL ILFOV ,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BLACK EYE GUARD

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.08

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 02671
(151) 01/04/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
COLDFEXIN

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2021 02672
(151) 01/04/2021
(732) VENDING ZONE S.R.L., SOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA, NR.
23, BL. M106, SC.4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WOW REINVENT SHOPPING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.08

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse diverse, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă, sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
vânzarea cu amănuntul a produselor
de larg consum, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, servicii de comparare a prețurilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eșantioane și materiale
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea diferitelor evenimente,
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închiriere de automate de vânzare, închiriere de
automate de vânzare acționate cu fise, închiriere
de automate de vânzare acționate pe bază de
card, închirierea spațiului publicitar, închirierea
panourilor de afișaj, studii de piață, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții/
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de magazine de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02673
(151) 01/04/2021
(732) VENDING ZONE S.R.L., SOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA, NR.
23, BL. M106, SC.4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SELFSHOP SHOPPING
REINVENTED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 25.01.25

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse diverse, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă, sau prin mijloace

electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
vânzarea cu amănuntul a produselor
de larg consum, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, servicii de comparare a prețurilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eșantioane și materiale
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea diferitelor evenimente,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
automate de vânzare acționate cu fise, închiriere
de automate de vânzare acționate pe bază de
card, închirierea spațiului publicitar, închirierea
panourilor de afișaj, studii de piață, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții/
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de magazine de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02676
(151) 01/04/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Smart Life Solutions
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(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

37. Repararea camerelor de anvelope,
întreținerea și repararea motoarelor vehiculelor,
reșaparea anvelopelor, repararea pentru
vulcanizarea anvelopelor, spălarea motoarelor
vehiculelor, stații de service pentru vehicule
(realimentare și întreținere), tratament anti-
zgomot pentru vehicule, lustruirea vehiculelor,
tratament antirugină pentru vehicule, curățarea
vehiculelor, consultanță privind întreținerea
vehiculelor.

───────

(210) M 2021 02677
(151) 01/04/2021
(732) HANKOOK & COMPANY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Hankook Partner Solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul / en-gros
în legătură cu vehicule, aparate pentru locomoție
pe uscat, aer sau apă, anvelope, camere de aer,
materiale de reparații pentru anvelope și camere
de aer, curele, jante, roți, amortizoare, frâne,
cauciucuri pentru anvelope, șine de ghidare,
piese și accesorii pentru bunuri menționate
anterior, promovarea vânzărilor pentru terți în
domeniul vânzării și achizitionarii de vehicule,
aparate de locomoție pe uscat, aer sau
apă, anvelope, camere de aer, materiale
de reparații pentru anvelope și camere de

aer, curele, jante, roți, amortizoare, frâne,
cauciucuri pentru anvelope, șine de ghidare,
piese și accesorii pentru produsele menționate
anterior, servicii de agenţie de import-export,
promovarea vânzărilor (pentru alții), studii de
marketing, asistență în managementul comercial
și industrial, demonstratii cu produse, cercetare
de afaceri, distribuire de mostre, consultanță
profesională în afaceri, organizarea de expoziții
in scopuri comerciale sau publicitare, colectarea,
gestionarea și analiza informațiilor despre clienți,
studii, analize și cercetări de piață.

───────

(210) M 2021 02678
(151) 01/04/2021
(732) CIPRIAN-GABRIEL BOȘCU,

STR. DOMNEASCA, NR. 204,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

SALCIA PATRU
delicii pescăreşti

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

clase:
29. Produse afumate (alimente), respectiv:
carne afumată, peşte afumat, produse la
conservă (alimente), respectiv: ton (conserve),
peşte (conservat) în conserve, carne conservată,
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peşte conservat, cârnaţi conservaţi, conserve
de peşte, conserve de carne, carne gătită, la
conservă, carne de porc conservată, conserve
din carne de vânat, conserve de carne de
pasăre, carne de vită sărată şi conservată
(corned beef), zacuscă pescărească dulce,
zacuscă pescărească furioasă, zacuscă de
păstrăv dulce, zacuscă de păstrăv iute, zacuscă
pescărească cu praz, zacuscă de vinete dulce,
zacuscă de vinete furioasă, dulceață de ardei
iute, dulceață de ceapă, dulceata de praz,
dulceata, zacusca, somon afumat, păstrăv
afumat, macrou afumat, stavrid afumat, sardină
afumată, scrumbie afumată, somn afumat, novac
afumat, sturion afumat, cârnați de pește afumați,
batog de pește, pastramă de crap, pastramă de
macrou, pastramă de novac, peste afumat, peste
afumat, scrumbie marinată, sardină marinată,
stavrid marinat, obleți marinați, morunaș prajit
si marinat, plătică prajita si marinata, crap
prăjit și marinat, macrou în sos roșu, pastă
de pește, piftele marinate, rapane, nu vii,
rapane, la conserva, peste, la conserva, borș
de peste, supă de peste, storceag de pește,
pește la grătar, peste la plită, pește prăjit,
icre de peste, preparate, salate cu pește,
burger din pește, saramură de pește, cârnați
din peste, piftele din peste, mici din pește,
file de peste, produse alimentare pe baza
de peste, somon, pastrav, macrou, stavrid,
sardina, scrumbie, somn, novac, sturion, toate
gatite si/sau preparate, preparate din peste,
peste prelucrat, congelat, marinat, uscat, sarat,
conservat, produse din peşte.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de un restaurant, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, consiliere în domeniul
culinar, servicii de preparare și servire produse
alimentare pescaresti sau pe baza de peste
la diferite evenimente, rulotă cu mâncare
(alimentație publică), servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de restaurante
specializate în preparate de peste, servicii de
restaurante specializate in produse artizanale,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 02679
(151) 01/04/2021
(732) HANKOOK & COMPANY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Hankook Partner Solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Repararea camerelor de aer de anvelope,
intretinerea si repararea vehiculelor, resaparea
anvelopelor, reparare pentru vulcanizarea
anvelopelor, spalarea motoarelor vehiculelor,
stații de service pentru vehicule (realimentare
și întreținere), tratament anti-zgomot pentru
vehicule, lustruirea vehiculelor, tratament
antirugină pentru vehicule, curățarea vehiculelor,
consultanță privind întreținerea vehiculelor.

───────

(210) M 2021 02680
(151) 01/04/2021
(732) ALKALOID AD SKOPJE, BLVD.

ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12,
SKOPJE, 1000, MACEDONIA

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

(540)
BECUTAN

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

5. Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare cu vitamine și minerale pentru
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copii, preparate pe baza de vitamine
pentru copii, picături de nas de uz
medical, preparate medicamentoase sub
formă de sprayuri de nas, sprayuri
nazale decongestionante, decongestionante,
suplimente alimentare dietetice, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi.
10. Aparate și instrumente medicale,
aspiratoare nazale de uz medical.
35. Publicitate, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, informații și asistență
comerciale pentru consumatori.

───────

(210) M 2021 02681
(151) 01/04/2021
(732) PERFECT CARE DISTRIBUTION

SRL, STR. LT. NICOLAE PASCU
NR. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Domeniile Franco-

Romane Rendez-vous
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, vin spumant, vin fiert, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri rozé, vinuri dulci.

───────

(210) M 2021 02682
(151) 01/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Digestolax

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 02683
(151) 01/04/2021
(732) PHYLOSOPHY DESIGN S.R.L.,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42-44, CLĂDIREA B, ARIPA B2,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Mulțumește-te cu mai mult !

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, prelucrare electronică
a comenzilor, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii
de import și export, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrarea magazinelor, furnizare
de asistență pentru înființarea unei afaceri
în sistem de franciză, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, management de
afaceri comerciale, organizare de întâlniri
de afaceri, organizarea afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de intermediere
comercială, servicii de vanzare,cu amanuntul,
in ceea ce priveste mobilierul de orice fel si
decoratiuni pentru casa şi birouri.

───────
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(210) M 2021 02684
(151) 01/04/2021
(732) ALKALOID AD SKOPJE, BLVD.

ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12,
SKOPJE, 1000, MACEDONIA

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

(540)

KIDS VITS Becutan

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15;
26.11.05

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

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

5. Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare cu vitamine și minerale pentru
copii, preparate pe baza de vitamine
pentru copii, picături de nas de uz
medical, preparate medicamentoase sub
formă de sprayuri de nas, sprayuri
nazale decongestionante, decongestionante,
suplimente alimentare dietetice, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi.
10. Aparate și instrumente medicale,
aspiratoare nazale de uz medical.
35. Publicitate, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, informații și asistență
comerciale pentru consumatori.

───────

(210) M 2021 02685
(151) 01/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Gastrolax

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 02686
(151) 01/04/2021
(732) PHYLOSOPHY DESIGN SRL,

SOS BUCURESTI PLOIESTI
42-44, CLĂDIREA B, ARIPA B2,
PARTER, BIROUL NR. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Settle for more !

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, prelucrare electronică
a comenzilor, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de
agenţii de import și export, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
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și cu amănuntul, administrarea magazinelor,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, furnizare
de asistență în managementul afacerilor,
management de afaceri comerciale, organizare
de întâlniri de afaceri, organizarea afacerilor,
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
intermediere comercială, servicii de vanzare,cu
amanuntul, in ceea ce priveste mobilierul de
orice fel şi decoraţiuni pentru casă şi birouri.

───────

(210) M 2021 02687
(151) 01/04/2021
(732) SPRING FARM SRL, B-DUL CAMIL

RESSU NR.6, BLOC 2, PARTER,
LOT 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Spring FARMACIA
LA PREȚ MIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.25

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare
şi abrazive, hârtie abrazivă, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni 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), amoniac

(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, astringente
pentru scopuri cosmetice, esenţă 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,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de albire,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati in
scopuri cosmetice, sclipici de unghii, calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, cretă de curăţare, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare,
ceară de cizmărie, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, coloranţi pentru toaletă,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, coloranţi
cosmetici, cosmetice pentru animale, cosmetice,
cosmetice pentru copii, beţişoare 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, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, geluri de albire a denţilor,
paste de dinţi, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, preparate depilatoare / depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), şampoane uscate, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
apă de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel
pânză, şmirghel, esenţe eterice, u produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene
false, unghii false, ceară pentru pardoseală,
apă micelară, vopsea de corp pentru scopuri
cosmetice, vopsea de corp din latex lichid
de uz cosmetic, pastă de dinţi, dischete din
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bumbac impregnate cu preparate demachiante,
servețele antitransfer de culoare, șervețele
antistatice pentru uscător, ulei de gaultheria,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru şlefuit / preparate pentru
ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, ulei de iasomie,
apă de javel / hipoclorit de potasiu, beţişoare
parfumate, preparate pentru îndepărtarea
lacului, albăstreală pentru rufe, balsam de
rufe, preparate de înmuiere a rufelor /
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă, ulei
de lavandă, cenuşă vulcanică pentru curăţare,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă, lichide
pentru curăţarea parbrizului, preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni 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,
mentă pentru parfumerie, ceară pentru mustaţă,
apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale,
lac de unghii / vopsea de unghii, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru
unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii / soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele
de ascuţit briciul, vaselină rectificată pentru
scopuri cosmetice, preparate fitocosmetice,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de
lustruit / pastă de lustruit bijuterii, ceară de
lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
pietre de lustruit, pomezi pentru scopuri
cosmetice, potpuriuri (arome), piatră ponce,
scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru

animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
creme de albit pielea / creme pentru albirea
pielii, pietre pentru netezire, preparate pentru
netezire (apretare cu amidon), săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspiraţia piciorului, sodă caustică, soluţii
pentru îndepartarea petelor, glazură de amidon
pentru rufe, amidon pentru rufe / amidon
pentru spălat rufele, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, benzi pentru albirea dinţilor,
serveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
serveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, apă de toaletă, preparate de
toaletă, piatră tripoli pentru lustruire, terebentină
pentru degresare, preparate pentru desfundarea
ţevilor de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, acaricide,
acetaţi 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, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase 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, scoarţă de angostura
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pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
ulei de camfor pentru scopuri medicale,
camfor pentru scopuri medicale, dulciuri,
medicinale/bomboane, medicinale, zahăr candel
cristalizat de uz medical, capsule pentru
medicamente, carbolineum (antiparazitar), ulei
de ricin pentru scopuri medicale, substanţe
pentru spălarea vitelor (insecticide), creioane
caustice, substanţe caustice pentru scopuri
farmaceutice, lemn de cedru destinat utilizării
ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
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 mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, ulei din ficat
de cod, colagen pentru scopuri medicale, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarţă de condurango pentru scopuri medicale,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, 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 şi textile, depurative, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
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pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale/
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe
de afumare / pastile de afumare, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard,
lecitină pentru scopuri medicale, lipitori pentru
scopuri medicale, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), preparate farmaceutice
pe bază de oxid de calciu, alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri

farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice., saltele 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, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
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medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu
muştar, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, produse
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
pomade pentru scopuri medicale, porţelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative / laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale / chinină pentru
scopuri medicale, substanţe radioactive pentru
scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /

tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, pansamente chirugicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi
vii, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, material pentru umplerea
dinţilor, preparate terapeutice pentru baie, apă
termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
extracte de tutun (insecticide), ţigări fără tutun
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman şi veterinar, transplanturi (ţesuturi vii),
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge / antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, vezicanţi, preparate
veterinare, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează viţa de vie, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri
medicale, creioane împotriva negilor, drojdie
pentru scopuri farmaceutice, dezodorizante
pentru tavițele litierei.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi
articole pentru sugari, aparate,dispozitive şi
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/
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pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical
sau stomatologic, d maxilare artificiale, piele
artificială pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru respiraţie artificială, sâni artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar / seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje ortopedice pentru articulaţii/
bandaje ortopedice pentru articulații, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate
dentare, electrice, fotolii stomatologice, aparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
dializoare, irigatoare pentru spălături interne,
tuburi de drenaj pentru scopuri medicale,
cearşafuri pentru bolnavi, sticle cu picurător
pentru scopuri medicale, picurătoare pentru
scopuri medicale, tetine pentru bebeluşi /
suzete pentru bebeluşi, cornete acustice, pense
auriculare, dopuri pentru urechi (dispozitive
de protecţie a urechii), ciorapi elastici pentru
scopuri chirurgicale, electrocardiografe, electrozi

pentru uz medical, camere de endoscopie
pentru scopuri medicale, aparate pentru clismă
de uz medical, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie 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, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi 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
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate de către
personalul medical, centuri pentru gravide, 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 operaţie, oftalmometre,
oftalmoscoape, aparate ortodontice, benzi
de cauciuc ortodontice, centuri ortopedice,
încălţăminte ortopedică, tălpi ortopedice,
pernuţe pentru prevenirea escarelor pe corpul
pacienţilor, pesare, aparate pentru exerciţii
fizice de uz medical, aparate de fizioterapie,
pivoţi pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, pisoare portabile, sonde
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/04/2021

bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre / aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale /sfigmomanometre,
scuipători pentru scopuri medicale, atele,
chirurgicale, linguri pentru administrarea
medicamentelor, stenturi, cearşafuri sterile,
chirurgicale, stetoscoape, ciorapi pentru varice,
cămăşi de forţă, brancarde, cu roţi / tărgi, cu
roţi, suporturi pentru platfus, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, câmpuri
chirurgicale, implanturi chirurgicale alcătuite din
materiale artificiale, roboţi chirurgicali, bandaje
suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, 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 curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare /
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, 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 medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a

golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
de răcire medicale pentru utilizare în hipotermie
terapeutică, tăietoare de pastile, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, pungi de apă pentru
scopuri medicale, cadre de mers cu roţi pentru
facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x pentru
scopuri medicale, fotografii cu raze x pentru
scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bile pentru pixuri cu
bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), table de scris,
sugative, schiţe / planuri, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, tuburi din carton, carduri* / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
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pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, cordoane pentru legătorie / cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite de
birou), cerneală corectoare (heliografie), benzi
corectoare (rechizite de birou), recipiente
din hârtie pentru creme, imprimante pentru
carduri de credit, neelectrice, protecţii din
hârtie pentru tava de instrumente dentare,
protecţii de birou, diagrame, laminatoare de
documente pentru birou, protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, ace pentru panou de plută / piuneze,
planşete pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, galvanotipie, şabloane de broderie
(modele), plăci de gravură, gravuri, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou, produse
de radiere, şabloane pentru ştergere, ace
pentru gravură, gravuri obţinute prin acvaforte,
prosoape din hârtie pentru faţă, figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), materiale filtrante dinhârtie,
degetare pentru utilizare la birou, steguleţe din
hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori din
hârtie / învelitori din hârtie pentru ghivecele de
flori, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii /
dosare din plastic pentru hârtii, stilouri cu
cerneală, maşini de francat pentru utilizare la
birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic / paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, piepteni pentru
granulare, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, ţesături gumate pentru papetărie,
dispozitive de etichetare manuale, suporturi de
antebraţ pentru pictori, şerveţele din hârtie,
specimene de manuscris pentru copiere, cutii de
pălării din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleţi, cartotecă, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau de uz
casnic, registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/

bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), cretă
de marcare, suporturi pentru paharele de
bere, maşini şi aparate mimeografe, plastilină,
ceară pentru mulaj, nu cea pentru uz
stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din
amidon, materiale de căptuşire din hârtie sau
carton / umplutură din hârtie sau carton, suporturi
pentru pagini, cutii de acuarele utilizate în
şcoală, broşuri, cleme pentru hârtie, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din
hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
maşini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie,
hârtii pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri,
papier mâché (pastă de hârtie), suporturi pentru
paşapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ştergerea stiloului, maşini
de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
mine de creion, suporturi pentru creioane,
creioane mecanice, ascuţitori de creioane,
electrice sau neelectrice, creioane, suporturi
pentru stilouri, stilouri (rechizite de birou),
cartele perforate pentru maşini de tricotat tip
jacquard, publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie din
hârtie, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, materiale
plastice pentru modelaj, plastilină pe bază de
polimer, portrete, timbre poştale, cărţi poştale,
postere, cilindru pătură pentru imprimantă, nu
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din material textil, reglete pentru tipografi, seturi
de imprimare, portabile (rechizite de birou),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, radiere din cauciuc, răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare,
ceară de sigilare, maşini de sigilare pentru
birou, compuşi de sigilare pentru papetărie,
sigilii cu pecete, sigilii (ştampile), şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), steatită (creta croitorului), litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, matriţe, garnituri de masă din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie,
protecţii pentru masă din hârtie, agăţători pentru
fişele de cartotecă, creta croitorului, globuri
pământeşti, bilete, şerveţele de hârtie pentru
demachiere, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hpânză de calc, ace de punctare
pentru desen, cartonaşe, altele decât pentru
jocuri, tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere) / litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice sau
neelectrice, aparate de viniete, washi, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, 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), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, anason, preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozimix pentru clătite sărate,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,

biscuiţi / fursecuri, hrişcă, procesată, bulgur,
chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă de
tort / aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
torturi/prăjituri, bomboane de decor pentru
torturi, capere, caramele(dulciuri)/ caramele
(bomboane), sare cu ţelină, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
fulgi de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă
de tartru de uz culinar, crutoane, orz măcinat,
ovăz măcinat, cremă din ouă şi lapte, aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, fermenţi pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, colţunaşi pe bază de făină, flori sau
frunze folosite ca substituenţi pentru ceai, arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
coulis de fructe (sosuri), ghimbir pudră, turtă
dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten preparat
ca produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), sandvişuri de hot dog, orz decorticat,
ovăz decorticat, infuzii, nu cele medicinale, jiaozi,
ketchup (sos), clătite kimchi, ferment, seminţe
de in pentru uz culinar (asezonare), lipii pe
bază de cartofi, macaroane, macarons, biscuiţi
cu malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, sosuri pentru carne,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, musli,
făină de muştar, muştar, îndulcitori naturali,
noodles, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
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clătite, hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat
de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), pelmeni,
piper, bomboane metolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis* / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sandvişuri, agenţi de legare pentru cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan (produse
de asezoanre), laksa, profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, nuga, sos de
soia, miso, spaghete, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar,
preparate pentru întărirea frişcăi, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tarte, agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos de
roşii, tortillas, turmeric, arome de vanilie pentru
uz culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, germeni de
grâu pentru consum uman, drojdie, băuturi pe
bază de ceai cu lapte.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,

servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de
agenţie de import-export, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de
comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii 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 comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
producerea de programe de teleshopping,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea 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 şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de

curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, închirierea de
aeronave, închirierea de motoare de aeronave,
închirierea de ambarcaţiuni, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de îmbuteliere, închirierea
de maşini, parcarea de maşini, servicii de
folosire în comun a maşinii, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, organizare de servicii
de transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, pilotarea
dronelor civile, aranjarea formalităților pentru
vize și documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii de
şoferie, servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, livrarea de flori, francarea
corespondenţei, închirierea congelatoarelor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport (expediere
(am.)) / servicii de agenţie de transport,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, remorcare, închirierea de tractoare,
furnizarea de informaţii despre trafic, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
dresarea animalelor, închirierea lucrărilor
de artă, închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
servicii de caligrafie, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea şi susţinerea
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colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, distribuție de filme, texaminare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului, producţii
de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, predarea
gimnasticii, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
raportare fotografică, fotografie, prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,

altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
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în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare / design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
audit energetic, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, analiza scrisului de
mână (grafologie), găzduirea site-urilor (site-
uri web), consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, dispersarea de
fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole
pe suprafeţe şi pe cale aeriană, servicii
de medicină alternativă, creşterea animalelor,
îngrijirea animalelor, servicii de aromaterapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, închirierea de echipamente
pentru ferme, servicii de viticultura, consultanta
in domeniul viticultuii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, grădinărit, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, închiriere
de stupi de albine, terapie asistată cu
animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor

pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali.

───────
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LIBFEST

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

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, cărți audio
descărcabile, cărți electronice descărcabile, cărți
digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți înregistrate pe bandă, serii de cărți
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descărcabile pentru copii, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, cititoare
de cărți electronice, cărți înregistrate pe
disc, documente media descărcabile, filme
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
benzi desenate descărcabile, partituri
electronice, descărcabile, înregistrări sonore
descărcabile, aplicații software descărcabile,
cărți poștale descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, buletine informative
descărcabile, rapoarte electronice descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, înregistrări
video descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, programe informatice utilitare
descărcabile, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
baze de date computerizate, conținut media
descărcabil, carduri de memorie USB,
casete preînregistrate, CD-i-uri pre-înregistrate
(compact discuri interactive), CD-ROM-uri pre-
înregistrate, DVD-uri preinregistrate, înregistrări
audio descărcabile, modele de realitate
virtuală descărcabile, publicații electronice
interactive descărcabile, publicații care pot
fi descărcate, software descărcabile, aplicații
software descărcabile, dicționare electronice
descărcabile, dispozitive audiovizuale și
fotografice, cinematografe de realitate virtuală
(VR), dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, DVD playere,
dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), carduri cu
memorie read only (ROM), carduri de
memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie secure digital (SD), carduri de
plastic codificate, carduri inteligente codificate,
CD-uri goale, CD-uri audio, discuri cu
memorie, dispozitive de memorie, dispozitive
de memorie flash portabile, DVD-uri, memorii
optice, memorii electronice, memorie flash,
magnetofoane, înregistrări digitale descărcabile,
înregistrări de sunet descărcabile, memorii
USB, suporturi de date, stickuri de memorie,
suporturi de date electronice, suporturi de
stocare a datelor, suporturi digitale de
înregistrare, unități de stocare hibride (SSHD),
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, video discuri,
unități de stocare (SSD), unități de hard
disk, benzi înregistrate, discuri compacte
înregistrate, discuri preînregistrate, fișiere de

date înregistrate, suporturi de înregistrare
(optice), orare electronice descărcabile,
holograme, repertoare electrice sau electronice
descărcabile, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, înregistrări magnetice, magneti,
aparate audio-vizuale, difuzoare inteligente,
aparatură audio, boxe, căști, casetofoane,
căști pentru muzică, căști audio, căști fără
fir, difuzoare, echipamente de audio portabile,
microfoane, MP3-playere, telefoane, ceasuri
inteligente, ceasuri computerizate cu funcție
de recunoaștere a amprentei, dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri de
mână, instrumente pentru măsurarea timpului
(exceptând ceasuri și ceasornice), discuri
(înregistrări audio), clipuri video preînregistrate
descărcabile, discuri înregistrate cu conținut
video, discuri înregistrate cu conținut audio,
documente informatice în format electronic,
fișiere digitale (podcast), înregistrări multimedia
descărcabile, imagini holografice descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), muzică
digitală descărcabilă, manuale de instruire în
format electronic descărcabile, manuale cu
instrucțiuni în format electronic descărcabile,
manuale de pregătire sub formă de
programe de calculator descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat
descărcabile, reviste electronice descărcabile,
transmisii video, tablete, terminale multimedia,
transmițătoare optice, playere multimedia,
videoproiectoare, televizoare, sisteme home
cinema, retroproiectoare, receptoare video,
rame foto digitale, proiectoare de imagini,
calculatoare, calculatoare portabile, laptopuri,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, software
educational, aparate de traducere în limbi
străine.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic, cărți,
cărți pop-up, ambalaje pentru cărți, tipărituri,
papetarie imprimata, articole de papetărie, cărți
educative, cărți de bucate, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, cărți de povești, cărți de colorat,
hârtie pentru ambalarea cărților, suporturi-presă
pentru cărți, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și materiale
educative, agende, cărți de joc cu întrebări
(tipărituri), carnețele pentru notat punctele la
jocurile pe echipe, serii de cărți cu indicii
pentru jocuri pe calculator (tipărituri), ghiduri
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de strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărți, ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți,
ghiduri de strategie pentru jocuri video, ghiduri
de strategie pentru jocuri pe calculator, cărți
de muzică, cărți tipărite în domeniul educației
muzicale, port-stilouri, cerneală pentru stilouri,
stilouri (articole de scris), cutii pentru stilou
și creion, caiete pentru caligrafie cu stiloul,
manuale, manuale didactice, carduri de cadouri
din hârtie, carton sau plastic, nemagnetice,
carduri cu mesaje de mulțumire din plastic,
hârtie sau carton, carduri educative din plastic,
hârtie sau carton, pungi pentru cadouri, etichete
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, semne de
carte, altele decât cele din metale prețioase,
semne de carte din piele, regulamente pentru
jocuri, echipament pentru educație/învățământ,
ustensile de scris și ștampilat, dosare, manuale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitari imprimate, publicatii periodice, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, 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 produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele, genți, articole de șelărie, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu

amănuntul și cu ridicata în legătură cu jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de Crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți audio, cărți
electronice descarcabile, CD-uri si DVD-uri
inregistrate, fisiere digitale si continut media
descarcabil, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
publicitate și marketing, închirieri de spațiu
publicitar, închiriere de spațiu publicitar online,
servii de abonamente la publicații, pentru terți,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de papetarie
şi cărți, servicii de vânzare online în legătură
cu produse de papetărie şi cărţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, club de carti, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți, organizarea
de evenimente culturale și artistice, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, împrumut de cărți, închirieri
de cărți, furnizare de informații referitoare la
cărți, închiriere de cititoare de cărți electronice,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
servicii de bibliotecă pentru schimbul de cărți,
consultanță editorială, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
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o rețea globală de calculatoare, publicare de
cărți, publicarea de calendare, publicare de cărți
educative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii de
scriere pentru bloguri, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site
nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un site internet nedescărcabil, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet nedescărcabil, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de publicare de reviste, servicii
de publicare de hărți, servicii de publicare
on-line, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, servicii de publicare, cu
excepția tipăririi, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise altele
decât cele publicitare, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii

de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
servicii de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți.
42. Servicii IT, testare, autentificare și controlul
calității, servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, proiectare
tehnică, design grafic, certificare (controlul
calității), testare, analiză și evaluare a serviciilor
terților în vederea certificării, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori.

───────

(210) M 2021 02689
(151) 01/04/2021
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
IZONITOL

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

5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate dietetice și alimentare,
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produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide,
dietetice (alimente de uz medical), medicamente
pe bază de plante, preparate din plante
de uz medical, extracte din plante de
uz medical, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
remedii naturale și farmaceutice, medicamente,
preparate folosite ca aditivi la alimente pentru
consum uman (medicinale), remedii pentru
medicina umană, preparate farmaceutice pentru
uz uman, suplimente alimentare si preparate
dietetice, compoziții din plante medicinale
de uz medical, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
preparate pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului.

───────

(210) M 2021 02690
(151) 01/04/2021
(732) ION-GABRIEL GEORGESCU,

STR. TINERIMII NR. 43, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
Colosseum Tournament

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive.

───────

(210) M 2021 02691
(151) 01/04/2021
(732) ALEXANDRU BURCEA, STR.

MITROPOLITUL IOSIF 41,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040565,
ROMANIA

(540)

SIERRA SAILING

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 03.09.14

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

25. Îmbrăcăminte.
39. Servicii de turism.
41. Organizare de evenimente muzicale.

───────
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(210) M 2021 02692
(151) 01/04/2021
(732) MARIANA-ATENA POIANA,

CALEA SAGULUI NR. 85, BL.11,
SC.G, ET.6, AP.28, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
CRISTINA-GEORGIANA TORJOC,
STR. PRIMĂVERII NR. 15, JUD.
BIHOR, BAILE FELIX, 417500,
BIHOR, ROMANIA
ERSILIA CALINA ALEXA, STR.
LETEA NR.14, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA-NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR.40, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
ADRIAN RIVIS, STR. CORNEL
GROFSOREANU BL.14, SC.A,
ET.3, AP.10, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300199, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA MOIGRADEAN, STR.
PRINCIPALĂ NR. 487, JUD. TIMIŞ,
CARANI, 307376, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33. JUD. TIMIŞ,
RECAS, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
LUMINITA PIRVULESCU, STR.
SORIN TITEL NR. 13/25, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300229, TIMIȘ,
ROMANIA
VIORICA-MIRELA POPA, STR.
ATENA NR. 3/1, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA,
STR. INTRAREA ROMA NR.1,
AP.5, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300560, TIMIȘ, ROMANIA
ISIDORA RADULOV, STR. BABA
DOCHIA NR. D2, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300118, TIMIȘ,
ROMANIA

ILEANA COCAN, CALEA
HODONIULUI NR.25, JUD. TIMIŞ,
DUDESTII NOI, 307041, TIMIȘ,
ROMANIA
DESPINA-MARIA BORDEAN,
STR. MUREŞ NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300422, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA-DANA MISCA, STR.
MUREŞ NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Grape Skins Fortified Pasta
by AKADEMIKAFOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.07.10

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței.
───────



Erată 

 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 02618 / 
31.03.2021, publicată în 07.04.2021, se scoate de la publicare deoarece taxele 
atașate cererii nu au intrat în contul OSIM. 


