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Cereri Mărci publicate în 08/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

4V RALLY RAID

5 M 2021 04303 01/06/2021 PAUL - ANDREI HOBAN OAZA ITALIANĂ

6 M 2021 04304 01/06/2021 COVORESCU S.R.L. Covorescu SPĂLĂTORIE
COVOARE

7 M 2021 04305 01/06/2021 MZK CREATIVE FOOD S.R.L. Mozo Pizza Pizza, pasta &
more...est. 2020

8 M 2021 04306 01/06/2021 COUNSEL GROUP
FRANKFURT SRL

CGF CounselGroupFrankfurt

9 M 2021 04307 01/06/2021 OZ GARDEN SRL USLION

10 M 2021 04308 01/06/2021 BBY VULCANSERV SRL ROAD RUNNER Noi venim la
tine!

11 M 2021 04309 01/06/2021 NOVARTIS AG AIRTOTRY

12 M 2021 04310 01/06/2021 ANDRASMILE ALX SRL COLȚ ALB

2 M 2021 04283 31/05/2021     SC SEMINEE EXPERT S.R.L. Șeminee Expert

(0) (210) (151) (732) (540)1
     M 2021 04281 31/05/2021     SC SEMINEE EXPERT S.R.L. SEMINEE EXPERT

3 M 2021 04300 31/05/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV 4V
MOTORSPORT

4 M 2021 04302 31/05/2021 COMITNET S.R.L. SEO 365 ONLINE MARKETING
AGENCY
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STR. DR. PETRE GADESCU NR.
65, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SEMINEE EXPERT

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 07.01.24; 13.03.07; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Grile de aerisire sistem de încălzire
(șeminee).
11. Șeminee și accesorii pentru seminee,
respectiv: recuperatoare de căldură șeminee,
filtre particule coșuri de fum, legături (fitinguri)
focar - coș de fum, ventilatoare șeminee, focare,
sobe, coșuri de fum.
20. Paravane antiscântei pentru șeminee.
35. Strângerea la un loc în avantajul terților
a produselor diverse din producție proprie și
a unor terți, și anume șeminee și accesorii
pentru șeminee, focare, sobe, coșuri de fum
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul și/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse divese, gesiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,

lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
și promovare, servicii de cercetare și informații
de piață, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de magazin fizic
sau on-line de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicata.

───────

STR. DR. GADESCU NR. 65,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Șeminee Expert

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
6. Grile de aerisire sistem de încălzire
(șeminee).
11. Șeminee și accesorii pentru seminee,
respectiv: recuperatoare de căldură șeminee,
filtre particule coșuri de fum, legături (fitinguri)
focar - coș de fum, ventilatoare șeminee, focare,
sobe, coșuri de fum.
20. Paravane antiscântei pentru șeminee.
35. Strângerea la un loc în avantajul terților
a produselor diverse din producție proprie și
a unor terți, și anume șeminee și accesorii
pentru șeminee, focare, sobe, coșuri de fum
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al

(210) M 2021 04281
(151) 31/05/2021
(732) SC SEMINEE EXPERT S.R.L.,

(210) M 2021 04283
(151) 31/05/2021
(732) SC SEMINEE EXPERT S.R.L.,
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emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul și/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse divese, gesiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
și promovare, servicii de cercetare și informații
de piață, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de magazin fizic
sau on-line de comerț cu amănuntul și/sau cu
ridicata.

───────

MOTORSPORT, STR. REVOLUTIEI
1989, BL. L12, PARTER, LIBRARIA
38, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

4V RALLY RAID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 185
C), negru (Pantone BLACK 6 C)

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

41. Activități sportive și culturale, organizare de
competiții, organizare de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de excursii pentru
divertisment, servicii recreative legate de
drumeții și camping.

───────

ALEXANDRU NEMEŞ NR1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SEO 365 ONLINE
MARKETING AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#304F9F), portocaliu (HEX #F37120),
rosu (HEX #EC2A23)

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

35. Promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de digital marketing și
promovare online, optimizarea motoarelor de
căutare, optimizarea traficului pe site,
optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vanzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea
motoarelor de căutare, promovare online de
rețele informatizate și pagini web.
41. Educație, divertisment și sport, asistență
profesională individualizată
(coaching), asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, organizarea de
ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea de
certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), consultanță
profesională referitoare la educație, consultanță
în domeniul formării și
perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de
cursuri de formare profesională, coordonare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de

(210) M 2021 04300
(151) 31/05/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV 4V

(210) M 2021 04302
(151) 31/05/2021
(732) COMITNET S.R.L., STR. CĂLIN
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instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
și
adulți, coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, cursuri de
instruire în
software de calculator, cursuri de instruire in
marketing,cursuri de pregătire
cu privire la hardware de calculator, cursuri prin
corespondență, cursuri prin
corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul
proiectării asistate de calculator, educație în
domeniul procesării de date, educație și instruire
în domeniul procesării datelor electronice,
furnizare de
formare profesională, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în
domeniul electronic, furnizare de formare
prestată într-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de
seminare online de formare, furnizarea de
cursuri de instruire asistate de
calculator, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
privire la procesarea
electronică a datelor, instruire cu privire la
programe de calculator, instruire
cu privire la utilizarea programelor de prelucrare
a datelor, instruire educativă, instruire în
domeniul dezvoltării informatice, instruire în
domeniul dezvoltării
sistemelor de sotfware, instruire în domeniul
operării programelor de
calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în
domeniul programării pe calculator, instruire în
domeniul proiectării de

calculatoare, instruire în domeniul scrierii de
programe pentru calculator, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, instruire în domeniul
utilizării
calculatoarelor, instruire în materie de hardware
de calculator, instruire în
operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în

tehnicile de prelucrare de date, instruire
profesională, instruire în
utilizarea și operarea procesoarelor de date,
instruirea angajaților, organizare
de ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire la
calculatoare, organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri prin metode
de învățare la distanță, organizare de programe
de instruire pentru tineri, organizare de sesiuni
de formare, pregătire în domeniul dezvoltării de
programe de calculator, pregătire în domeniul
operării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul prelucrării de
date, pregătire în domeniul
proiectării de memorii de calculator, pregătire în
domeniul proiectării de
programe pentru calculator, pregătire
profesională în informatică, pregătire și
instruire, servicii de educație și formare
profesională, servicii de educație și
pregătire profesională, servicii de formare cu
privire la repararea sistemelor de
testare controlate de calculator, servicii de
formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare în domeniul
calculatoarelor, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de
formare profesională, servicii de formare în
domeniul proiectării tehnice
asistate de calculator, servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
instruire cu privire la utilizarea tehnologiei
informației, servicii de
instruire în materie de sisteme informatice,
servicii de instruire în domeniul
proiectării asistate de calculator, servicii de
pregătire în domeniul dezvoltării
de software, servicii de pregătire în informatică,
servicii de învățământ la
distanță oferite online, servicii de pregătire
profesională în domeniul
informaticii, servicii educative în materie de
aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice, servicii
educative referitoare la calculatoare, servicii
educative referitoare la
sistemele informatice.
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42. 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), găzduirea
site-urilor (site-uri web), consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (it), furnizarea de
informaţii

despre tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web.,
consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it). cloud
computing, găzduirea site-urilor
(site-uri web), găzduire pe servere, servicii de
securitate informatică sub forma
furnizării de certificate digitale, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe siteurile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, consultanţă în securitatea
internetului, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei, închirierea
serverelor web, salvare
electronică de documente și e-mailuri arhivate,
servicii de monitorizare a
sistemelor de securitate informatică, servicii de
autentificare pentru
securitatea informatică, găzduire de server,
gazduire de continut digital, găzduire de
platforme pe internet, găzduire de portaluri web,
servicii ale unui
furnizor de găzduire cloud, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, găzduire de pagini
web pe internet (hosting), găzduire de date,
fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de pagini
web ale terților pe un server,
pentru o rețea globală de calculatoare, găzduire
de platforme de comerț
electronic pe internet, consultanță în domeniul
software-ului de securitate, servicii de
securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal
în rețele.

───────

(210) M 2021 04303
(151) 01/06/2021
(732) PAUL - ANDREI HOBAN,

STR. VICTORIEI NR.59A,
SC.A, ET.2, AP.6, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430072, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
OAZA ITALIANĂ

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

43. Cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2021 04304
(151) 01/06/2021
(732) COVORESCU S.R.L., STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 45, BL. 3, SC. A,
ET. 1, AP. 34, JUDETUL VALCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

Covorescu
SPĂLĂTORIE COVOARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.23

(591) Culori revendicate:maro, galben, rosu,
albastru, roz, crem, negru

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

37. Spălarea țesăturilor, spălarea materialelor
textile, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, îndepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
întreţinere, curăţare, reparare şi remediere de
covoare, mochete si carpete.

───────

(210) M 2021 04305
(151) 01/06/2021
(732) MZK CREATIVE FOOD S.R.L.,

STR. PRAHOVA NR. 54, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Mozo Pizza Pizza, pasta
& more...est. 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11

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

clase:
39. Livrare de pizza, livrare de alimente, servicii
de livrare, servicii de livrare a alimentelor, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de
alimentație publică, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de mâncare destinată consumului
imediat.

───────
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(210) M 2021 04306
(151) 01/06/2021
(732) COUNSEL GROUP FRANKFURT

SRL, STR. JUDETEANA NR. 71,
CAM. 2, JUDETUL IALOMITA,
BUESTI, 927012, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

CGF CounselGroupFrankfurt

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.10

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#3378bd), gri (HEX #58595b), negru
(HEX #000000)

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04307
(151) 01/06/2021
(732) OZ GARDEN SRL, SOSEAUA

BANATULUI NR. 61, JUDETUL
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)
USLION

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 04308
(151) 01/06/2021
(732) BBY VULCANSERV SRL, STR.

AVRAM IANCU 5/17, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ROAD RUNNER
Noi venim la tine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#FF0000), negru (HEX #000000), alb
(HEX #FFFFFF)

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

35. Servicii de vânzare de anvelope.
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37. Servicii de vulcanizare mobilă, servicii de
înlocuire, echilibrare, reparație de anvelope la
domiciliul clientului.

───────

(210) M 2021 04309
(151) 01/06/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

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

(540)
AIRTOTRY

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

5. Preparate farmaceutice pentru prevenirea
și tratamentul bolilor și tulburărilor sistemului
respirator.

───────

(210) M 2021 04310
(151) 01/06/2021
(732) ANDRASMILE ALX SRL, STR.

OLTULUI NR. 32, JUDETUL
BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

COLȚ ALB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente stomatologice, aparate
și instrumente implantologie, aparate și
instrumente ortodontice, endodonție, aparate
și instrumente protetică dentară, aparate
și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate dentare, electrice, aparate
și instrumente radiologie si imagistica dentara,
aparate și instrumente parodontologie, aparate
și instrumente estetica dentara, aparate
și instrumente odontoterapie, aparate și
instrumente chirurgie dento-alveolara, aparate și
instrumente pentru scanare intraorala 3shape,
aparate și instrumente pentru modelarea
digitala a zambetului prin tehnologia smile
design, aparate pentru spălarea cavităţilor
bucale, aspiratoare nazale, ace pentru scopuri
medicale, piese protetice pentru stomatologie,
freze folosite în stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, irigatoare
orale utilizate în stomatologie, membre şi dinţi
artificiali, materiale de sutură. instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi doctori,
inele de dentiţie, maxilare artificiale, seturi
de dinţi artificiali, perii pentru curăţarea
cavităţilor bucale, freze dentare, aparate
dentare, aparate dentare electrice, scaune
stomatologice, aparate de diagnosticare pentru
uz stomatologic, protecţii dentare pentru uz
stomatologic, materiale de sutură, implanturi
dentare, proteze dentare, mobilier de uz
medical, mobilier de uz stomatologic, dinți
artificiali, instrumentar laborator tehnică dentară,
consumabile chirurgicale, respectiv măşti de
anestezie, bandaje, elastice, ghete pentru
scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, fotolii stomatologice,
proteze/seturi de dinţi artificiali, irigatoare pentru
spălaturi interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, pense
auriculare, electrozi pentru uz medical, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, injectoare
pentru scopuri medicale, fire-ghid medicale,
oglinzi pentru chirurgi, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, sonde
pentru scopuri medicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, atele, chirurgicale, cearşafuri
sterile, chirurgicale, stenturi, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, bandaje
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suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, inele
pentru dentiţie, fire de sutură, chirurgicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare
de limbă, unituri dentare, lasere uz medical,
lasere uz stomatologic, mănuși sterile uz
medical, mănuși nesterile uz medical, oglinzi uz
stomatologic, îmbracaminte și încălțăminte uz
medical și spitalicesc, lămpi cu raze ultraviolete
pentru uz medical, implanturi chirurgicale
(materiale artificiale).
35. Administrare de afaceri, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în afaceri, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în materie
de management, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
gestionare a costurilor medicale, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, intermediere
publicitară, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte de
publicitate, organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de transcriere medicală,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii de import și
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare. administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, facturare
medicală, furnizare de informații de afaceri
în materie de francize, furnizare de informații
statistice privind aspectele medicale, furnizare
de servicii de consiliere în domeniul afacerilor
privind francizarea, gestionare a costurilor
pentru servicii medicale, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de consultanță
(comercială) privind operațiunile de franciză,
servicii de consultanță (comercială) privind
deschiderea de francize, servicii de consultanță
privind publicitatea pentru beneficiarii de
francize, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de prelucrare de date
în domeniul sănătății, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare

cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate si instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate, echipamente si
instrumente sanitare sau medicale, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de produse in mod special a celor din
clasa 10 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţior să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, ținere a evidenței dosarelor
și fișelor referitoare la starea de sănătate a
persoanelor, ținere a evidenței dosarelor și fișelor
privind istoricul medical personal.
41. Organizare de conferințe in domeniul
medical, servicii educative și de instruire,
acreditare de performanțe educaționale,
acreditare de competențe profesionale, educație
și instruire, consiliere în materie de pregătire
medicală, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
pacienți, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru îngrijitori, furnizare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire privind sănătatea, cursuri de pregătire în
medicină, cursuri de specializare pentru medici
stomatologi, formare privind sănătatea și starea
de bine, formare profesională cu privire la primul
ajutor, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul stomatologic, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de informații cu caracter educativ în
domeniul sănătății și condiției fizice, furnizare
de servicii educative în domeniul sănătății,
îngrijire paliativă, instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, instruire în domeniul
dieteticii, instruire în tehnici de salvare, instruiri
în îngrijirea dentară, organizare și coordonare
de seminare în domeniul stomatologic, orientare
dietetică și nutrițională, predare în domeniul
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medical, pregătire în domeniul igienei, pregătire
tehnică în materie de igienă, pregătire și
instruire, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, seminare, serviciide
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de formare
pentru asistente medicale, servicii de formare
pentru bone, servicii de formare profesională
în domeniul medical, servicii de instruire cu
privire la sănătate și siguranță, servicii de
instruire în domeniul dentar, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii educaționale în
sectorul sănătății, servicii educative în domeniul
medicinei, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, servicii educative
în materie de igienă, servicii educative privind
tratamentele terapeutice.
44. Servicii de centre de sănătate, asistență
medicală la domiciliu, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, controale
medicale, furnizare de informatii referitoare la
sanatate, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, management de servicii de asistență
medicală, monitorizarea pacienților, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale și de sănătate, servicii
oferite de clinici medicale, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinarea
medicală a persoanelor, furnizare de asistență
medicală, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii prestate de medici, servicii de anestezie
dentară, asistență stomatologică, servicii de
chirurgie, consiliere în domeniul stomatologiei,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de

albire a dinților, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
de curățare a dinților, servicii de igienă
dentară, servicii de ortodonție, servicii oferite de
clinici dentare, stomatologie estetică, închiriere
de instrumente stomatologice, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii de
stomatologie veterinară, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii de
radiologie şi imagistica dentară, servicii de
protetică dentară, servicii de pedodonţie, servicii
de chirurgie dento-alveolară, servicii de scanare
intraorală 3shape, servicii de modelare digitală
a zambetului prin tehnologia smile design,
servicii de terapie, servicii de meditație, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie cu ventuze, servicii de
terapie autogenă, servicii de aromaterapie,
servicii paramedicale, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, tratament
cosmetic cu laser pentru varicozități, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, testare genetică în scopuri medicale,
termoterapie medicală, terapie ayurvedică,
termoterapie medicală., terapie muzicală în
scopuri fizice, psihologice și cognitive.

───────



ERATA 

 

Referitor la cererea de marcă nr. M 2021 02694, publicată în data de 27.05.2021, 

dintr-o eroare materială, numărul clasei de servicii a fost menţionat eronat. Corect fiind 43 in 

loc de 1. 

 


