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Cereri Mărci publicate în 09/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05045 02/07/2021 GABRIELA-CRISTINA

URSĂRESCU
URSĂRESCU Law & Insolvency

2 M 2021 05046 02/07/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MARIUS NICULAE

APF ADVANCED
PERFORMANCE FOOTBALL

3 M 2021 05048 02/07/2021 ENIGMA-SYSTEM.NET SRL BORN TO BE BROADBAND

4 M 2021 05049 02/07/2021 TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.

BusinessLiber

5 M 2021 05050 02/07/2021 TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.

BusinessLiberMall

6 M 2021 05051 02/07/2021 ENIGMA-SYSTEM.NET SRL VIITORUL SUNĂ BINE !

7 M 2021 05052 02/07/2021 SIMON-ANDREAS MAURER ROOMINNOVATION SAME
SPACE, MORE LIVING

8 M 2021 05053 02/07/2021 WEB COFFEE SRL KIDOOS

9 M 2021 05054 02/07/2021 WARK TRUST COM SRL WARK TRUST COM

10 M 2021 05055 02/07/2021 EUROPACKING AMBALAJE
S.R.L.

SERE PALISAT

11 M 2021 05056 02/07/2021 IRINA ELENA ZAMFIR Colorissima

12 M 2021 05057 02/07/2021 ELENA-ROXANA BĂISAN Roxanne Ellen

13 M 2021 05058 02/07/2021 MCL NEW SOLUTIONS SRL KOSTAS SEA FOOD
RESTAURANT

14 M 2021 05059 02/07/2021 UAT PODARI SRL SERVICIUL DE PAZĂ PODARI

15 M 2021 05060 02/07/2021 C&A FRESH FOOD DELIVERY
S.R.L.

SHAORMERIA C&A

16 M 2021 05061 02/07/2021 BEST INSTAL SRL Best instal

17 M 2021 05062 02/07/2021 X - PAND SRL XPAND SERVICII CURĂŢENIE

18 M 2021 05063 02/07/2021 CROCOMAG GROUP S.R.L. magPhone mobile accessories

19 M 2021 05064 02/07/2021 MILES TIBI STEPHAN
JORDACHE

BIG BLANA

20 M 2021 05065 02/07/2021 ZERO WASTE EVENTS SRL ZĂ KUP SIMPLY RE-USE-IT

21 M 2021 05066 02/07/2021 GHEORGHE-CALIN GOIA SWIFT

22 M 2021 05067 02/07/2021 GHEORGHE CALIN GOIA LYRA

23 M 2021 05068 03/07/2021 HUSEYIN OZKILIC Brutărie Patiserie MERYEM

24 M 2021 05069 03/07/2021 COSTEL-ALEXANDRU LAIB GAO AMANET
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 05070 04/07/2021 SC SANO LIFE MED SRL SANO LIFE MED Integritate și

Profesionalism

26 M 2021 05071 04/07/2021 LUPU SEBASTIAN ENDOFIT

27 M 2021 05072 04/07/2021 ANDREI NAGY DANA MARIA
BERCIU IOANA RODICA

O'OMA
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(210) M 2021 05045
(151) 02/07/2021
(732) GABRIELA-CRISTINA

URSĂRESCU, STR. CÂMPIA
LIBERTĂȚII NR. 43, BL. MC6,
SC. A, ET. 4, AP. 19, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URSĂRESCU
Law & Insolvency

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2021 05046
(151) 02/07/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

MARIUS NICULAE, STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 25A, CORP
C, ET. 2, AP. 17, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

APF ADVANCED
PERFORMANCE FOOTBALL

(531) Clasificare Viena:
21.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, antrenare
(instruire), examinări referitoare la educaţie,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
Servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire.

───────

(210) M 2021 05048
(151) 02/07/2021
(732) ENIGMA-SYSTEM.NET SRL, STR.

WASHINGTON NR. 34, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
BORN TO BE BROADBAND

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

35. Publicitate și reclamă, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.
38. Telecomunicatii, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații,
servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 05049
(151) 02/07/2021
(732) TELEKOM ROMANIA MOBILE

COMMUNICATIONS S.A., SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319G, SEMA
PARK CLADIREA ATRIUM HOUSE,
ET. 1-2, SECTOR 6, BUCURESTI,
060044, ROMANIA

(540)
BusinessLiber

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 05050
(151) 02/07/2021
(732) TELEKOM ROMANIA MOBILE

COMMUNICATIONS S.A., SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319G, SEMA
PARK CLADIREA ATRIUM HOUSE,
ET. 1-2, SECTOR 6, BUCURESTI,
060044, ROMANIA

(540)
BusinessLiberMall

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 05051
(151) 02/07/2021
(732) ENIGMA-SYSTEM.NET SRL, STR.

WASHINGTON NR. 34, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)
VIITORUL SUNĂ BINE !

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

35. Abonament la un canal de televiziune,
achiziții de întreprinderi pentru terţi, administrare
a afacerilor pentru actori, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, administrare a afacerilor pentru
autori și scriitori, administrare a afacerilor

pentru cabinete veterinare, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, administrare a afacerilor pentru
o companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru manechine, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și
pentru o societate de servicii, administrarea
condominiilor, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți),
administrarea stațiilor de benzină (pentru terți),
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, servicii de relocare pentru
afaceri, asistență administrativă în procesul
de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, asistență comercială privind
crearea de întreprinderi comerciale, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale
sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
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întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiu,
consultanță în materie de relocalizare a firmelor,
date referitoare la afaceri, determinare a
costurilor ciclului de viață în scopuri comerciale,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, servicii de experți în domeniul
eficienței activității comerciale, exploatare
comercială de centre comerciale pentru alte
persoane, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
managementul afacerilor, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor academice
pentru instituții de învățământ, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate,
intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, management de afaceri în domeniul

atracțiilor pentru vizitatori, management de
hoteluri pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, management în procesele de afaceri,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, întocmire de rapoarte economice,
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
sportivilor, managementul afacerilor în domeniul
logistic, pentru alte persoane, managementul
afacerilor în sectorul transport și livrări,
managementul clinicilor medicale pentru
terți, managementul companiilor aeriene,
managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderii (pentru terți), managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul spitalelor, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte comerciale pentru alte
persoane, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale pentru terți, negociere de
contracte de publicitate pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, negociere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
organizare de întâlniri de afaceri, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, organizarea afacerilor,
organizarea pentru terți de servicii de
mesaje telefonice de întâmpinare și de
servicii de recepționare telefonică, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificare strategică în afaceri,
planificarea administrării afacerilor, planificarea
afacerilor, intermediere publicitară, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri, asistență privind planificarea
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comercială, conducerea afacerilor (asistență
în -), conducerea afacerilor comerciale
în numele terților, asistență managerială
pentru organizațiile industriale, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul exploatării
restaurantelor, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, asistență în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistență
în administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
administrarea centrelor de apeluri pentru terți,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrare
a afacerilor pentru aeroporturi, administrare
a afacerilor pentru agenții și brokeri de
asigurări, pe bază de externalizare, administrare
a afacerilor pentru centre de conferințe,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
planificarea succesiunii de afaceri, pregătire
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, realizarea de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor,
servicii de examinare a managementului și
organizării afacerilor, servicii de expertize în
domeniul eficienței comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, servicii de externalizare în domeniul
operațiunilor comerciale, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,

servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de impresariat pentru manechine,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
management de afaceri pentru fotbaliști, servicii
de management hotelier (pentru terți), servicii
de management pentru sportivi de performanță,
servicii de reprezentanță comercială, servicii
de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
transcriere medicală, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru afaceri referitoare
la organizarea de societăți mixte, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii privind
fuziuni de firme, servicii privind planificarea
afacerilor, supervizare de afaceri, supervizarea
administrării afacerilor, supravegherea afacerii
(în numele terților).

───────

(210) M 2021 05052
(151) 02/07/2021
(732) SIMON-ANDREAS MAURER,

STR.ALBATROSULUI NR.11, BL.11,
AP.23, JUD. BRASOV, BRASOV,
500198, BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ROOMINNOVATION SAME
SPACE, MORE LIVING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
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6. Construcții din metal, construcții,
transportabile, din metal, jaluzele metalice,
jaluzele exterioare din metal, paravane metalice,
scări metalice, uși armate, metalice, uși blindate,
metalice, uși metalice, uși pliante din metal, uși
pliante metalice.
7. Mecanisme de acționare pentru maşini,
mecanisme electrice de propulsie pentru utilaje.
19. Construcții nemetalice, construcții,
transportabile, nemetalice, jaluzele, nemetalice,
jaluzele exterioare, nemetalice și netextile,
paravane despărțitoare mobile (pereți) din
materiale nemetalice, pereți despărțitori cu un
mecanism de rulare, nu din metal, pereți
despărțitori nemetalici, uși pliante, nemetalice,
uși nemetalice, uși blindate, nemetalice, uși
armate, nemetalice
20. Canapele, dulăpioare suspendate, dulapuri
încastrate, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă, paturi de spital, elemente mobile
(decorațiuni), ecrane de protecție (mobilă),
jaluzele interioare lamelare, mobilier încastrat,
mobilă din metal, paturi, piese de mobilier,
schelete de paturi din lemn, fotolii, sisteme de
deschidere a ușilor, neelectrice și nemetalice,
uși pentru mobilă, jaluzele interioare (mobilă),
obloane interioare (mobilă), jaluzele interioare
din material textil, rolete interioare din material
textil, jaluzele interioare din lemn țesut, rolete
interioare din lemn țesut, panouri despărțitoare
(mobilă)
35. Servicii de comerț intern și international,
administrarea afacerilor, asistență privind
managementul comercial sau industrial,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
publicitate, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, managementul afacerilor,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Asamblarea dulapurilor încorporate,
asamblarea dulapurilor de perete încorporate,
asamblarea pereților despărțitori (mobilier),
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
montare de mobilierinstalarea mobilei la
comandă
42. Consultanță în decorațiuni interioare,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior

───────

(210) M 2021 05053
(151) 02/07/2021
(732) WEB COFFEE SRL, STR

CETATEA DE BALTA NR 139-143,
BL 6, SC J, ET 3, AP 137, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KIDOOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media
de informații, abonamente la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, achiziții de produse
în numele societăților terțe, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
analiză de preț, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației.

───────

(210) M 2021 05054
(151) 02/07/2021
(732) WARK TRUST COM SRL, STR.

STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR.9, BLOC C3, SCARA A, ETAJ 1,
APARTAMENT 6, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

WARK TRUST COM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.15.20

(591) Culori revendicate:negru, gri

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37.  Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2021 05055
(151) 02/07/2021
(732) EUROPACKING AMBALAJE

S.R.L., STR. PAVEL CEAMUR NR.
4, TARLAUA 19/10, PARCELA 7,
LOT 1, C1-HALĂ DEPOZITARE CU
SPAȚII BIROURI CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME P+1E, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SERE PALISAT

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

22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 05056
(151) 02/07/2021
(732) IRINA ELENA ZAMFIR, STR.

ZABRAUTI NR. 14, JUDETUL
CONSTANTA, EFORIE SUD,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Colorissima

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.05.01; 02.09.04;
02.09.07; 02.09.08

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

44. Servicii de aranjamente florale, servicii de
artă florală, servicii de compoziţii florale şi servicii
de
grădinărit-peisagistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
închiriere de aranjamente florale, servicii de
florării.

───────

(210) M 2021 05057
(151) 02/07/2021
(732) ELENA-ROXANA BĂISAN,

STRADA VASILE LUPU NR. 1,
JUDETUL ILFOV, SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Roxanne Ellen

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, creme cosmetice, creme parfumate,
creme exfoliante, creme anticelulitice, creme
antirid, creme hidratante, creme pentru corp,
creme pentru față, creme anti-îmbătrânire,
creme de piele nemedicinale, creme și
loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
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formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii.
14. Bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport, genți, genți sportive, bagaje (genți),
genți casual, genți de mână, genți pentru sport,
genți de pânză, genți de umăr, genți de călătorie,
genți de plajă, genți din piele, genți de seară,
genți de stradă, genți tip sac, genți fabricate din
pânză, genți de mână (poșete), genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți și
portofele din piele, borsete și genți de purtat la
brâu, genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase.
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii

pentru femei, rochii lungi de seară, fuste, curele
(accesorii vestimentare), articole care servesc la
acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05058
(151) 02/07/2021
(732) MCL NEW SOLUTIONS SRL,

STR. EROU ION SCORTAN , NR
37, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

KOSTAS SEA FOOD
RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 03.09.01

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

(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, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese
cu specific grecesc, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi cu specific
grecesc, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu deserturi cu specific grecesc, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie cu specific
grecesc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare
cu specific grecesc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare cu specific pescaresc, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare cu specific
grecesc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare cu specific pescaresc, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
43. Servicii de restaurante cu autoservire cu
specific grecesc, servicii de restaurante cu
autoservire cu specific pescaresc, servicii de
restaurante de delicatese cu specific grecesc,
servicii de restaurante de delicatese cu specific
pescaresc, servicii de restaurant și bar cu
specific grecesc, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante

private, servicii de cluburi cu restaurante private
cu specific grecesc, servicii de restaurant cu
specific grecesc cu servire la pachet, servicii
de restaurant cu specific pescaresc cu servire
la pachet, servicii de restaurante cu specific
grecesc pentru furnizarea de mâncăruri rapide,
servicii de restaurante cu specific pescaresc
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri cu
specific grecesc, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri cu specific grecesc,
servicii de restaurante fast-food cu specific
grecesc, servicii de restaurante fast-food cu
specific pescaresc, servicii de restaurante cu
mâncare specific grecesc, servicii de restaurante
cu mâncare specific pescaresc, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei grecesti, servicii de mâncare la pachet
cu specific grecesc, servicii de mâncare la
pachet cu specific pescaresc, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi cu
specific grecesc, servire de mâncare cu specific
grecesc destinată consumului imediat, servire
de mâncare cu specific pescaresc destinată
consumului imediat, bufet salate cu specific
grecesc, servicii de bufet cu specific grecesc,
servicii de bufete cu autoservire cu specific
grecesc, servicii de bufete cu autoservire cu
specific pescaresc, servire de alimente și băuturi
cu specific grecesc.

───────
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(210) M 2021 05059
(151) 02/07/2021
(732) UAT PODARI SRL, STR. DUNARII,

NR. 67, JUDETUL DOLJ, PODARI,
DOLJ, ROMANIA

(540)

SERVICIUL DE PAZĂ PODARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 24.01.05;
01.01.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben, negru

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

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii oferite
de către agenții de pază pentru magazine.

───────

(210) M 2021 05060
(151) 02/07/2021
(732) C&A FRESH FOOD DELIVERY

S.R.L., STR. GRIGORE IONESCU,
NR. 63, CAM. 1, BL. T73, SC. 2, ET.
4, AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

SHAORMERIA C&A

(531) Clasificare Viena:
08.07.25; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
asigurarea de hrană și băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────
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(210) M 2021 05061
(151) 02/07/2021
(732) BEST INSTAL SRL, STR. C-TIN

SILVESTRII NR. 11, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, 300358, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Best instal

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 05062
(151) 02/07/2021
(732) X - PAND SRL, STR. NR.1080,

JUD. TIMIŞ, DUDEȘTII VECHI,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

XPAND SERVICII CURĂŢENIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie în spațiile
comerciale, servicii de evacuare (curățenie),
servicii de curățenie industrială, furnizare de
servicii de curățenie, servicii de menaj (servicii
de curățenie).

───────

(210) M 2021 05063
(151) 02/07/2021
(732) CROCOMAG GROUP S.R.L.,

STR. AVRAM IANCU NR. 264, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

magPhone mobile
accessories

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.01.01; 26.11.03

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
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de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, cabluri USB pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse

pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
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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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule,

aparate de înregistrare video pentru vehicule,
tablete, tablete digitale, playere multimedia,
playere video digitale, playere de muzica
portabile, playere multimedia pentru mașini,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online 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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
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și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule,
aparate de înregistrare video pentru vehicule,
tablete, tablete digitale, playere multimedia,
playere video digitale, playere de muzica
portabile, playere multimedia pentru mașini,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, laptopuri,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la 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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,

protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu 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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
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tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la 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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,

ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la 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,
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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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
cabluri usb pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video

de supraveghere, camere video adaptate în scop
de supraveghere, laptopuri.

───────

(210) M 2021 05064
(151) 02/07/2021
(732) MILES TIBI STEPHAN

JORDACHE, ŞOSEAUA GRUIU-
SNAGOV, NR. 49, PARTER, JUDEŢ
ILFOV, GRUIU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
BIG BLANA

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

12. Părți și accesorii pentru vehicule terestre
respectiv: petice din cauciuc adezive pentru
repararea camerelor de aer, pompe de
aer (accesorii pentru vehicule), airbag-uri
(dispozitive de siguranţă pentru automobile),
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule /
dispozitive contra orbirii pentru vehicule,
lanţuri antiderapante, dispozitive antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, lanţuri de
automobile, bări de protecţie pentru automobile,
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, carcase pentru anvelopele
pneumatice, brichete pentru automobile, clipsuri
adaptate pentru fixarea pieselor auto în
caroserie, huse pentru volanul vehiculului,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, jante pentru roţi de vehicule, amortizoare
de şocuri cu arc pentru vehicule, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope de
rezervă, spoilere pentru vehicule, bare de
torsiune pentru vehicule, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, tapiţerii pentru vehicule,
şasiuri pentru vehicule, bare de protecţie
pentru vehicule, arcuri de suspensie pentru
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vehicule, scaune de vehicule, huse pentru
vehicule (formate), geamuri pentru vehicule,
parbrize, ştergătoare de parbriz, motorizări,
inclusiv motoare pentru vehicule terestre.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte.
41. Furnizare de cursuri de instruire online,
servicii de instruire, instruire pentru șoferi,
instruire în domeniul reparării automobilelor,
servicii educative și de instruire, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, divertisment, servicii de divertisment
interactiv.

───────

(210) M 2021 05065
(151) 02/07/2021
(732) ZERO WASTE EVENTS SRL, STR.

PARCUL MIC, NR. 8, SC. A, AP.
4, BIROU 1, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ZĂ KUP SIMPLY RE-USE-IT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
pahare biodegradabile, pahare degradabile,
pahare fără picior, pahare din carton, pahare
din hârtie, suporturi pentru pahare, pahare
de vin, pahare de lichior, pahare de rachiu,
pahare de bere, pahare de whisky, pahare din
plastic sau hârtie, suporturi termoizolante pentru
pahare, pahare pentru băuturi digestive, pahare
(veselă de băut), suporturi de pahare, pahare
cu picior, pahare de cocktail, suporturi pentru
pahare (articole de masă), căni, cești și căni,
suporturi de căni, căni de băut, farfurii, farfurii
degradabile, farfurii biodegradabile, farfurii din
hârtie, farfurii din plastic, farfurii din sticlă, farfurii
de unică folosință, sticle reutilizabile, sticle de
apă reutilizabile din oțel inoxidabil, sticle de apă
din plastic reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din oțel inoxidabil reutilizabile,
vândute fără conținut, recipiente pentru băut,
recipiente pentru băuturi, răcitoare pentru
băuturi (recipiente), recipiente termoizolante
pentru băuturi, recipiente pentru servit băuturi,
recipiente de băut pentru animale, suporturi
portabile pentru recipiente de băuturi, recipiente
izolate termic pentru alimente sau băuturi,
recipiente izolante pentru cutii de băuturi, de uz
casnic, pahare reutilizabile, pahare reciclabile,
vesela, articole de bucatarie si recipiente
reutilizabile.
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35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu pahare si cani, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu pahare
reutilizabile, servicii de comert cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare reciclabile,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu sorturi,
uniforme, bonete, sepci, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu tacamuri,
cutite de bucatarie si ustensile de taiat in
bucatarie, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu articole de bucatarie,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridica
in legatura cu sacose reutilizabile, servicii de
comert cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
echipament de gatit, incalzit, racit si conservat,
pentru alimente si bauturi, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu produse
alimentare, servicii de comert cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu bauturi alcoolice, servicii
de comert cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu bauturi nealcoolice, servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu ceai si
cafea, servicii de comert cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu mobila si mobilier de
bucatarie, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu produse textile pentru
bucatarie si masa.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, spălare, servicii de spălare cu
presiune, instalare, intretinere si mentenanta de
aparatura pentru spalarea veselei, paharelor,
canilor, cestilor, tacamurilor, recipientelor, servicii
de spalare a veselei, paharelor, canilor, cestilor,
tacamurilor, recipientelor, inchiriere de aparate
industriale pentru spalarea veselei, paharelor,
canilor, cestilor, tacamurilor, recipientelor.
41. Productie, organizare si coordonare
de evenimente culturale, artistice, sportive
si de divertisment, productie, organizare
si coordonare de concerte, festivaluri si
spectacole cu scop cultural, educaţional
sau de divertisment, productie, organizare
si coordonare de conferinte, expozitii si

concursuri cu scop cultural, educaţional sau
de divertisment, producție audio, video și
multimedia și fotografie, productie, organizare,
coordonare si prezentare de evenimente
culturale, artistice, sportive si de divertisment,
in direct, productie, organizare, coordonare
si prezentare de petreceri, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, servicii
de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, servicii de instruire, servicii
de instruire și formare, servicii de educație,
instruire și divertisment, publicare multimedia,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare multimedia de
materiale tipărite.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, cazare temporară, servicii
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închirere de distribuitoare de apă
potabilă, închiriere aparate de gătit, închiriere
de chiuvete de bucătărie, închiriere de mașini
industriale de gătit, închiriere de mese de interior,
închiriere de echipamente de bar, închiriere de
echipament de catering, închiriere de mobilier,
lenjerii de pat și seturi de masă, închiriere de
mobilier pentru hoteluri, închiriere de mobilier,
închiriere de veselă, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, închirierea
mașinilor de gătit, leasing de cafetiere cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţia în rate
sau prin închiriere, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de ceainării,
servicii de ceainărie, servicii oferite de cafenea,
servicii de cafenele.

───────
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(210) M 2021 05066
(151) 02/07/2021
(732) GHEORGHE-CALIN GOIA, STR.

DANIIL P. BARCEANU NR. 10,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400048, CLUJ, ROMANIA

(540)
SWIFT

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05067
(151) 02/07/2021
(732) GHEORGHE CALIN GOIA, STR.

DANIIL P. BARCEANU NR. 10,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400048, CLUJ, ROMANIA

(540)
LYRA

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05068
(151) 03/07/2021
(732) HUSEYIN OZKILIC, STR.

BAHLUIULUI 14, BL. 150A, SCARA
A, AP. 10, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Brutărie Patiserie MERYEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2021 05069
(151) 03/07/2021
(732) COSTEL-ALEXANDRU LAIB,

CALEA CALARASILOR 75,
SECTOR 3, BUCUREŞTI , A,
ROMANIA

(540)

GAO AMANET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.01

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, maro

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2021 05070
(151) 04/07/2021
(732) SC SANO LIFE MED SRL, STR.

PANDURI NR. 1, JUDETUL
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

SANO LIFE MED Integritate
și Profesionalism

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.25

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

44. Servicii medicale, servicii de medicina
alternativa, ingrjirea sanatatii, consiliere in
domeniul sanatatii, servicii de analize
medicale in scop de diagnostic si tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicala (screening), servicii medicale clinice,
asistenta medicala, ingrijire medicala, consiliere
farmaceutica, servicii de psiholog.

───────

(210) M 2021 05071
(151) 04/07/2021
(732) LUPU SEBASTIAN, STR. TUTEA

PETRE NR. 15, BL. 913, TRS. 2,
ET.5, AP. 18, JUDETUL IASI, IASI,
700311, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
ENDOFIT

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

10. Echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive

endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice de
uz medical, portamprente dentare, articulatoare
dentare, spectrocolorimetre dentare, suporturi
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar manual, coroane dentare de
acoperire, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, implanturi dentare din
materiale artificiale, aparate pentru utilizare de
către igieniști dentari, aparate pentru utilizare
de către tehnicieni dentari, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
echipament stomatologic, piese protetice
pentru stomatologie, aparate și instrumente
stomatologice, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate de
diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical.
35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale
sau în cadrul unor platforme de internet
proprii sau terțe, pentru servicii de asistență
medicală și stomatologice, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, promoții, campanii
online sau offline pentru aceste servicii de
stomatologie, conexe și accesorii, furnizare
de informații şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, inclusiv servicii de asistență si
consultanță, administrare de afaceri în domeniul
medical stomatologic, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, ţinere a evidenţei dosarelor şi fiselor
privind istoricul medical personal, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
compilare de statistici privind utilizarea
serviciilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, servicii de vânzare
cu ridicata şi amănuntul a aparatelor şi
instrumentelor medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecţiunile medicale, conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
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comert si servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing si promovare
în domeniul medical, servicii de consiliere,
de informare medicala, servicii de tinere a
evidenţei dosarelor şi fişelor privind istoricul
medical personal, gestionare administrativa a
clinicilor medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afectiunile medicale, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
marketing prin televiziune, radio, telecomunicații,
e-mail și internet sau orice altă platformă
electronică interactivă, administrarea comerciala
a licentelor produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, facturare medicală.
40. Servicii de tehnician dentar.
44. Servicii de igienă dentară, servicii oferite
de clinici dentare, servicii de asistență
medicală şi stomatologică, cu activități
specifice, respectiv: stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, servicii chirurgicale,
implantologie, tratamente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice mobile,
închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, clinici medicale, servicii ale
clinicilor medicale, servicii mobile ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, consiliere
medicală, furnizarea de informații medicale,
controale medicale, consultații medicale, îngrijire
medicală, asistență medicală, servicii medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical.

───────

(210) M 2021 05072
(151) 04/07/2021
(732) ANDREI NAGY DANA MARIA,

STR. CERULUI, NR. 7, JUDETUL
ILFOV, COM. CORBEANCA, SAT
OSTRATU, ILFOV, ROMANIA
BERCIU IOANA RODICA, BLD.
PIPERA, NR. 1H, VILA M8,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
O'OMA

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
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vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 41, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, instruire în
domeniul medical, predare în domeniul medical,

instruire și învățământ medicale, publicare de
publicații medicale, publicare de texte medicale,
organizare de conferinţe şi concursuri.
42. Servicii de cercetare medicală, servicii de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, servicii
de stocare electronică de dosare medicale,
servicii de cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, servicii de
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
servicii de cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică
şi medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și asigurarea infrastructurii necesare
pentru asigurarea serviciilor medicale digitale,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, prestare de servicii
de asistență medicală online pentru utilizatorii
de programe de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei
si sunt furnizare online.
44. Consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, clinici medicale, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală,
asistență medicală, îngrijire medicală, servicii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
depistare medicală (screening), efectuarea
examenelor medicale, îngrijire medicală
ambulatorie, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), furnizare de tratament
medical, servicii de tratament medical, furnizare
de echipamente medicale, furnizare de servicii
medicale, asistență medicală la domiciliu,
examinarea medicală a persoanelor, servicii
de îngrijiri medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, emiterea
de rapoarte medicale, asistență medicală de
urgență, compilarea de rapoarte medicale,
servicii de informare medicală, servicii de
analize medicale, servicii de consiliere medicală,
planificare de tratamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de evaluare
medicală, servicii de imagistică medicală,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, servicii de examinări
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medicale, îngrijirea medicală a picioarelor,
analiză comportamentală în scop medical,
servicii ambulatorii, analiză comportamentală în
scop medical, analiză cosmetică, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, analize de arn sau de adn pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, analize de
depistare a drogurilor, alcoolului și adn pentru
scopuri medicale, analize genetice pe animale
în scopuri dediagnostic sau tratament, analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de anestezie dentară, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, asistență medicală, asistență
medicală de urgență, asistență medicală
la domiciliu, asistență psihologică, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată de
nutriție, consiliere medicală, consiliere medicală
în domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la
teste de auz, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în

materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, donații de sânge, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, efectuarea examenelor
medicale, elaborare de profiluri psihologice
în scopuri medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
consulțatii în domeniul farmaceutic, fixare de
dispozitive protetice, fizioterapie, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
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închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, închirierea echipamentelor
medicale, informații medicale, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii deîngrijire temporară,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, management de servicii
de asistență medicală, planificare de tratamente
medicale, preparare și dozare de medicamente,
realizare de analize medicale pentru factorii de
risc ai bolilor cardiovasculare, servicii clinice
homeopatice, servicii de analize de sânge,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de reflexologie, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
în domeniul oncologiei, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite de
asistenții medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,
servicii paramedicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii
prestate de medici, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, serviciile farmaciștilor
pentru prepararea rețetelor, testare genetică

în scopuri medicale, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de 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, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie
cu ventuze, reflexologie, servicii de drenaj
limfatic, servicii de igienă si de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii farmaceutice,
servicii de consultanta în vederea pierderii în
greutate, consultanţă privind îngrijirea sănătaţii,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
servicii de depistare a diabetului, servicii
dermatologice pentru tratarea afecţiunilor pielii,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, servicii medicale si pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori si de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, depistare
medicala (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
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noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platform electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analiză comportamentală în scop medical,
servicii de analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,

servicii de analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, servicii
de analize genetice pe animale în scopuri
dediagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, servicii de asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
servicii de centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii
de chirurgie, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de consiliere farmaceutică,
servicii de consiliere în domeniul imunologiei,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind sănătatea
publică, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, servicii de consilierea
psihologică a personalului, controale pe baza
razelor x în scopuri medicale, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
ale clinicilor medicale, servicii de examinări
medicale, servicii medicale, și anume, fertilizare
în vitro, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical.


