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Cereri Mărci publicate în 17/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08815 10/12/2021 ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED

2 M 2021 08817 10/12/2021 AESTHETIQUE THERAPY SRL Aesthetique Therapy

3 M 2021 08818 10/12/2021 TERAPIA S.A ARTROFLEX

4 M 2021 08819 10/12/2021 TERAPIA S.A ArtroFlex

5 M 2021 08820 10/12/2021 TERAPIA S.A ArtroFlex compus

6 M 2021 08821 10/12/2021 EDRINKS.RO S.R.L POVESTE

7 M 2021 08822 10/12/2021 EDRINKS.RO S.R.L PINOT GRIS POVESTE

8 M 2021 08823 10/12/2021 BIBORTENI AQUA SRL

9 M 2021 08824 10/12/2021 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA SI
DEZVOLTAREA TURISMULUI
IN TIMIS

TIMIŞ

10 M 2021 08825 10/12/2021 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL COMPACT BLUE

11 M 2021 08826 10/12/2021 ANTIBIOTICE S.A. a+ SIMBIFLORA

12 M 2021 08827 10/12/2021 ANTIBIOTICE S.A. SIMBIFLORA a+

13 M 2021 08828 10/12/2021 S.C. ANTIBIOTICE S.A. ATB SIMBIFLORA

14 M 2021 08829 10/12/2021 S.C. ANTIBIOTICE S.A. SIMBIFLORA ATB

15 M 2021 08832 10/12/2021 EMA PLUS SOLUTIONS SRL ZBOR24

16 M 2021 08833 10/12/2021 CATALIN PLAPCIANU Camera de Gardă

17 M 2021 08834 10/12/2021 SC AGRO COSM FAN SRL Lăptăria M. FAPTE DE LAPTE

18 M 2021 08835 10/12/2021 ZOOM TOYS SRL LALAFANFAN

19 M 2021 08837 10/12/2021 DOMAINE VINARTE S.R.L. NEGRU DE VINARTE

20 M 2021 08838 10/12/2021 FLOREA GRUP Modern

21 M 2021 08839 10/12/2021 DOMAINE VINARTE S.R.L. NEGRU DE STARMINA

22 M 2021 08840 10/12/2021 DOMAINE VINARTE S.R.L. NEGRU DE BOLOVANU

23 M 2021 08841 10/12/2021 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMÂNIA

SALVAMONT

24 M 2021 08842 10/12/2021 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A
SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMÂNIA

SALVAMONT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 08843 10/12/2021 TRIDENT DENTAL S.R.L. TRIDENT FĂURITORI DE

BUCURIE

26 M 2021 08844 10/12/2021 TRIDENT DENTAL S.R.L. TRIDENT diminutiv

27 M 2021 08845 10/12/2021 JORDAS S.R.L. JORDAS

28 M 2021 08846 10/12/2021 TRIDENT DENTAL S.R.L. TRIDENT DENTAL ESTHETIC
CLINIC

29 M 2021 08847 10/12/2021 BALAN D.MARIA-CORINA PFA CADOURI 87 PORTOFELE
GRAVATE

30 M 2021 08848 10/12/2021 VELVET OFFICE JUSTLOVE

31 M 2021 08849 10/12/2021 ALKALOID AD SKOPJE LIRTONEN

32 M 2021 08850 11/12/2021 GODMOTHER SRL ZILNIC FAPTE BUNE

33 M 2021 08851 11/12/2021 GODMOTHER SRL HAI SA FACEM

34 M 2021 08852 11/12/2021 GODMOTHER SRL HAI SA FACEM ROMANIA

35 M 2021 08853 11/12/2021 SC GODMOTHER SRL HAI SA FACEM PROFI

36 M 2021 08854 11/12/2021 UNIVERSITATEA STEFAN CEL
MARE DIN SUCEAVA

USV

37 M 2021 08855 11/12/2021 S.C. DRIVE BOX S.R.L. PAAP

38 M 2021 08856 12/12/2021 NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL

PRIMAS HOME

39 M 2021 08857 12/12/2021 NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL

HIGLIFE ESTATE

40 M 2021 08858 12/12/2021 ASOCIATIA TEATRU PENTRU
TINE

web theatre



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/12/2021-12/12/2021

(210) M 2021 08815
(151) 10/12/2021
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.18,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente de comunicaţii
şi telecomunicaţii, aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea, transmiterea,
recuperarea sau recepţia de date, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
amplificarea sau reproducerea sunetului,
imaginilor, informaţiei sau datelor codificate,
aparate şi instrumente electrice de control,
testare (altele decât cele pentru testarea in-vivo),

semnalizare, verificare (supraveghere), aparate
şi instrumente optice şi electrooptice, servere
de comunicaţii, servere informatice, hardware de
operare VPN (reţele private virtuale), hardware
de operare WAN (reţea zonă extinsă), hardware
de operare LAN (reţea locală de calculatoare),
hardware pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, componente hardware
pentru calculatoare care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, hardware ethernet, aparate de
fotografiat, aparate, instrumente şi echipamente
fotografice, transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune, aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise, holograme,
dispozitive periferice pentru calculatoare, circuite
electronice programate purtătoare de date,
suporturi de date magnetice, circuite integrate,
cartele de date, carduri de memorie, cartele
SIM, cartele conţinând microprocesoare, carduri
care încorporează circuite integrate, cartele
telefonice, cartele telefonice cu credit, carduri
de credit, carduri de debit, suporturi de
date magnetice, digitale şi optice, memorii
flash USB, terminale pentru reţele telefonice,
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii, aparate
pentru prelucrarea plăţilor electronice, telefoane,
telefoane mobile şi receptoare telefonice, tablete
electronice, unităţi electronice portabile pentru
recepţia, stocarea şi/sau transmisia wireless
de mesaje cu date şi de plăţi electronice,
aparate, instrumente şi sisteme de navigaţie prin
satelit, accesorii pentru telefoane şi receptoare
telefonice, suporturi de aparate telefonice pentru
autovehicule, căşti audio, dispozitive "mâini
libere" (hands-free) pentru aparate telefonice
şi pentru alte dispozitive electronice mobile,
genţi şi huse adaptate special adaptate pentru
păstrarea sau transportul telefoanelor mobile
şi al echipamentelor şi accesoriilor pentru
telefoane, antene, baterii, microprocesoare,
modemuri, sisteme electronice de poziţionare
globală, aparate şi instrumente electronice
pentru navigaţie, localizare şi poziţionare,
filme video, aparate şi echipamente audio-
vizuale, piese şi accesorii pentru toate bunurile
menţionate anterior, programe pentru calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
software^de operare pentru VPN (reţele private
virtuale), software de operare pentru WAN (re|ea
zonă extinsă), descărcabil, software de operare
pentru LAN (reţea locală de calculatoare),
descărcabil, software de operare pentru
USB^software pentru calculator descărcat de
pe Internet, software tip cloud computing,
descărcabil, programe de sisteme de operare
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pentru reţeie, descărcabil, programe de sisteme
de operare pentru calculatoare, descărcabil,
software pentru calculator care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, descărcabil, software pentru
securitate informatică, descărcabil, software
pentru firewall pentru calculatoare, descărcabil,
publicaţii electronice (descarcabile) furnizate on-
line din baze de date sau de pe Internet,
software, descărcabil, pentru calculator şi
aparate de telecomunicaţii (inclusiv modemuri)
pentru a permite conectarea la baze de date,
reţele locale şi Internet, software, descărcabil,
pentru calculator pentru a permite realizarea
de teleconferinţe, videoconferinţe şi servicii
de telefonie video, software pentru calculator
pentru accesarea bazelor de date, serviciilor
de telecomunicaţii, reţelelor de calculatoare
şi panourilor de afişaj electronic, software
pentru jocuri pe calculator, programe de jocuri
înformatice multimedia interactive, descărcabile,
software, descărcabil, pentru jocuri de realitate
virtuală, fotografii, poze, desene grafice, fişiere
cu imagini, clipuri muzicale, filme, filme materiale
video şi programe audio-vizuale (descarcabile)
furnizate on-line sau din baze de date ale
calculatoarelor sau de pe Internet sau de pe
site-uri web de Internet, software, descărcabil,
pentru calculator utilizat la monitorizarea de
la distanţă, software, descărcabil, de nagivaţie
GPS, ceasuri inteligente, dispozitive mobile
portabile, calculatoare portabile, transmiţătoare
electronice şi receptoare de date portabile,
brăţări care comunică datele către telefoane
inteligente, tablete PC, PDA-uri, şi calculatoare
personale prin intermediul site-urilor de Internet
şi alte reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice, dispozitiv de monitorizare personală
pentru fitness sub forma unui ceas sau
a unei brăţări, roboţi pentru teleprezenţă,
difuzoare, difuzoare cu activare vocală, aparate
pentru supraveghere de securitate, ochelari
inteligenţi, amplificator imagine pentru ecranul
telefoanelor inteligente, dispozitive periferice
pentru calculator portabile, amplificatoare audio,
antene parabolice, aparate de comunicare
prin satelit, receptoare prin satelit, sateliţi de
telecomunicaţii şi radiodifuziune, cabluri de
semnal pentru IT, AV şi telecomunicaţii, cabluri
pentru antene, cabluri şi fire, cabluri şi fire
electrice, de conexiune mobilă de înaltă definiţie
(MHL), software de inteligenţă artificială pentru
vehicule, descărcabil, programe de calculator,
descărcabile, pentru furnizarea unei imagini de
jur împrejur pentru vehicule, sisteme informatice
pentru comanda vehiculelor automate, programe
de calculator pentru operarea vehiculelor, filme
cinematografice, descărcabile, filme animate,

descărcabile, desene animate descărcabile,
suporturi media educative descarcabile, muzică
digitală descărcabilă.
35. Compilare computerizată a listelor cu clienţi,
furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
unui program preferenţial pentru clienţi, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terţilor pentru cumpărarea de servicii
de telecomunicaţii, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terţilor
pentru cumpărare de conţinut media, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terţilor pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru software de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hardware de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conţinut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigaţie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descarcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii auto, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de comerţ cu
ridicata cu privire la software de calculator,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare şi nevoilor clienţilor, oferită prin date
senzoriale, precum şi referitoare la calitate
şi cantitate, consultanţă privind managementul
marketingului, consultanţă pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul, consultanţă în afaceri privind
marketingul strategic, asistenţă în domeniul
promovării firmelor, furnizare de servicii de
informare si consiliere în domeniul comerţului
electronic, servicii de consultanţă privind
prelucrarea de date, prelucrare automată de
date, administrare a evidenţelor comerciale,
servicii de informaţii statistice în afaceri,
colectarea de informaţii pentru afaceri,
colectarea de statistici pentru afaceri, culegere
şi sistematizare de informaţii în baze de
date informatice, colectare de date, compilarea
de date statistice privind afacerile, prelucrare
de date informatice, gestionare de fişiere
informatice, servicii de colectare computerizată
a datelor la punctul de vânzare pentru
comercianţii cu amănuntul, prelucrare de date,
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sistematizare şi management, compilare şi
analiză de informaţii şi date cu privire la
managementul afacerilor, servicii de inventariere
a stocurilor, servicii de consiliere privind analiza
activităţii economice, analiza sistemelor de
management al afacerilor, asistenţă, consiliere
şi consultanţă privind analiza comercială, servicii
de analiză a datelor comerciale, studii privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
pentru afaceri, servicii de informaţii în domeniul
afacerilor, servicii în domeniul inteligenţei
afacerilor (business intelligence), servicii de
analiză în managementul afacerilor, servicii de
inteligenţă competitive, servicii de externalizare
în domeniul analizelor comerciale, furnizare
de informaţii privind managementul afacerilor,
furnizare de informaţii statistice în materie de
afaceri, managementul relaţiilor cu clienţii pentru
terţi, servicii de consultanţă privind administrarea
caii center-urilor, servicii de incubare a afacerilor,
servicii de achiziţii pentru terţi, servicii de
consiliere, informare şi consultanţă referitoare la
toate serviciile menţionate mai sus.
36. Servicii financiare, servicii bancare, servicii
de asigurare, servicii de asigurare pentru
telefoane mobile, servicii de afaceri monetare,
asigurare şi finanţare de aparate, sisteme şi
instalaţii de telecomunicaţii, furnizare de facilităţi
şi servicii pentru carduri de credit, furnizarea de
servicii electronice pentru transfer de fonduri şi
de facilităţi pentru tranzacţii on-line, procesarea
plăţilor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii
prin intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice, servicii de plată automatizată,
operaţiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare
(sistem bancar prin Internet), prelucrare
electronică a plăţilor prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicaţiilor,
servicii de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţie
fără fir, servicii de procesare a plăţilor,
transfer valutar electronic, servicii de plată fără
contact, servicii financiare computerizate, afaceri
imobiliare, colectări caritabile, organizarea de
colectări şi organizarea de activităţi de strângere
a fondurilor, sponsorizări financiare, servicii
de informare şi consiliere privind afacerile
financiare, afacerile monetare, tranzaciile
bancare la domiciliu (home banking), serviciile
bancare prin Internet, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe Internet,
brokeraj de energie, servicii de consiliere,
informare şi consultanţă referitoare la toate
serviciile, menţionate mai sus.

38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicaţii, servicii de telefonie, telefonie
mobilă, redirecţionare de apeluri, răspuns
automat, poştă electronică, transmisie, livrare
şi recepţie de sunete, date, imagini, muzică
şi informaţii, servicii de expediere a mesajelor
electronice, servicii de informaţii on-line privind
telecomunicaţiile, servicii de schimb de date,
transfer de date prin telecomunicaţii, transmisia
de fişiere digitale, servicii de comunicaţii
prin satelit, servicii de radiodifuziune, difuzare
sau transmisie de programe radio sau de
televiziune, de filme şi jocuri interactive, difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice prin reţelele electronice de
comunicaţii, servicii de mesaje video, servicii
de videoconferinţă, servicii de videotelefonie,
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web), programe de calculator şi alte date,
servicii de comunicaţii telefonice oferite pentru
linii telefonice de asistenţă în cazuri de urgenţă
(hotline) şi pentru caii center-uri, furnizarea
accesului utilizatorilor la Internet, furnizarea
şi operarea de conferinţe electronice, grupuri
de discuţii şi camere de chat, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică digitală pe
Internet, furnizarea accesului la site-uri web
de MP3 pe Internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii, furnizarea accesului
la infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
pentru alţi operatori şi pentru terţi, închirierea
de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor, servicii de accesare
a telecomunicaţii, furnizarea accesului temporar
al terţilor la Internet, transmisia electronică a
datelor privind plăţile electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, servicii ale
agenţiilor de ştiri, transmisie de ştirii şi informaţii
de actualitate, luare spre închiriere, leasing sau
dare spre închiriere a aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor utilizate în scopul
serviciilor mai sus menţionate (fără posibilitate
de cumpărare în rate sau prin închirere),
asigurarea accesului la o reţea electronică on-
line pentru extragerea de informaţii, servicii de
furnizare de Internet (ISP), servicii de transmisie
prin cablu şi prin satelit, furnizarea de servicii de
bandă largă, servicii de telecomunicaţii pentru
pasagerii aeronavelor, asigurarea accesului la
servicii de plată electronică, inclusiv servicii
de transfer electronic de fonduri şi facilităţi de
tranzacţii on-line, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii sau reţele pentru a fi folosite cu
Internetul Lucrurilor (loT), servicii de consiliere,
informaţii şi consultanţă în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior.
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41. Servicii de educaţie şi instruire, servicii
de divertisment, activităţi sportive şi culturale,
informaţii referitoare la educaţie, divertisment şi
evenimente sportive şi culturale, furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin Internet sau utilizând alte mijloace, servicii
în domeniul jocurilor electronice furnizate dintr-
o bază de date computerizată sau prin Internet,
servicii de închiriere de materiale video, audio
şi jocuri pe calculator, servicii de divertisment
de radio şi televiziune, servicii de editare şi
producţie de muzică, filme (altele decât filmele
publicitare), programe de radio şi televiziune şi
de programe de teleshopping şi webshopping,
organizare de jocuri şi competiţii, organizare
de evenimente sportive şi competiţii, servicii
de divertisment legate de sport, acordarea de
premii în educaţie, furnizarea de programe
pentru jocuri video pentru consumatori şi aparate
de jocuri portabile prin intermediul reţelelor de
comunicaţie fără fir (nedescărcabile), furnizarea
de filme, televiziune şi divertisment video muzical
prin intermediul unui site web interactiv, servicii
de editare şi producţie pentru mijloace media
audio şi/sau vizuale, organizarea, producerea şi
prezentarea de concerte muzicale, spectacole
muzicale, teatrale şi video, festivaluri, turnee şi
alte spectacole muzicale şi culturale, evenimente
şi activităţi, organizarea, administrarea sau
aranjarea de evenimente de jocuri video,
organizarea de evenimente pentru divertisment,
producţia şi prezentarea de evenimente
de divertisment în direct, organizarea şi
coordonarea de evenimente de divertisment şi
educaţionale în scopuri caritabile, furnizarea
de divertisment sportiv prin intermediul unui
site, furnizarea de informaţii sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin Internet, furnizare de ştiri,
organizarea şi coordonarea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutoriale, workshop-uri/
ateliere, cursuri, convenţii şi expoziţii, cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, furnizare
de cursuri şi sesiuni de învăţare sau formare
interactive şi la distanţă oferite on-line prin
intermediul unui link de telecomunicaţii sau reţea
de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace,
servicii de traducere, servicii educative on-line,
servicii de jocuri de noroc, servicii de club
(divertisment), furnizarea şi administrarea de
servicii pentru conferinţe electronice, furnizare
de muzică în format digital (nedescărcabil) de
pe Internet, servicii de îndrumare în afaceri,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, furnizarea de publicaţii
electronice (nedescărcabile), publicarea de

materiale didactice, publicarea de reviste
electronice, publicarea de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin Internet, publicarea de buletine informative,
publicarea de reviste pe Internet, distribuţia
de filme, servicii de consiliere, informaţii
şi consultanţă referitoare la toate serviciile
menţionate anterior.
42. Servicii ştiinţifice, tehnologice şi de
cercetare şi servicii de design în legătură cu
acestea, administrarea cercetărilor, proiectare şi
dezvoltare de proiecte, cercetare tehnică, servicii
de cercetare, proiectare şi dezvoltare cu privire
la calculatoare, programe pentru calculator,
sisteme de calculator, soluţii pentru aplicaţii
software pe calculator, jocuri pe calculator,
software de realitate virtuală, sisteme de
prelucrare de date, administrare de date, sisteme
de prelucrare de informaţii computerizate,
servicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii,
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comunicaţii
şi interfeţe de reţea şi acordare de consultanţă
tehnică, informaţii şi consiliere cu privire la
cele menţionate anterior, proiectare şi dezvoltare
de software de operare pentru reţele de
calculatoare şi servere, proiectare şi dezvoltare
de software de operare pentru reţele tip cloud
computing, proiectare tehnică şi planificare
de reţele de telecomunicaţii, proiectare şi
dezvoltare de programe de securitate pe
Internet, proiectare şi dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, realizarea
de teste tehnice, realizare de teste industriale,
redactare de rapoarte şi studii tehnice, servicii
informatice de tip cloud computing, întreţinere,
actualizare şi proiectare de firmware pentru
calculator, software pentru calculator şi de
programe de calculator, servicii de programare
computerizată, pregătire şi furnizare de informaţii
în domeniul calculatoarelor şi instalaţiilor pentru
reţele de calculatoare, servicii de consiliere
şi consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei
informaţiei şi telecomunicaţiilor, consultanţă în
domeniul reţelelor şi serviciilor informatice de
tip cloud computing, consultanţă tehnică cu
privire la aplicarea şi folosirea de software
pentru calculator, servicii de consultanţă şi
informaţii în domeniul integrării sistemelor de
calculator, tehnologia informaţiei (IT), arhitectura
şi infrastructura tehnologiei informaţiei (IT),
consultanţă în materie de securitate informatică,
proiectare şi dezvoltare de sisteme informatice
şi de sisteme şi echipamente de telecomunicaţii,
servicii de asistenţă operaţională pentru reţele
de calculatoare, reţele de telecomunicaţii şi
reţele pentru transmisie de date, servicii
de programare prestate on-line, programare
de programe de securitate pentru Internet,
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închiriere de calculatoare, servicii de creare de
imagini virtuale şi interactive, crearea, operarea
şi menţinerea de baze de date, intraneturi si
pagini web, crearea, întreţinerea/menţinerea şi
găzduirea site-urilor web pentru terţi, găzduirea
de baze de date, bloguri web, portaluri web,
găzduire de platforme pe Internet, găzduire de
aplicaţii software de calculatoare pentru terţi,
găzduire de spaţiu de stocare pe Internet,
găzduire şi închiriere de spaţiu de stocare pentru
pagini web, găzduire a aplicaţiilor multimedia şi
interactive, găzduire de facilităţi on-line pentru
conducerea discuţiilor interactive, găzduire de
facilităţi web on-line pentru terţi, găzduire de
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate,
găzduire de servere, servicii de instalare
şi întreţinere de software pentru calculator,
furnizarea de acces temporar la aplicaţii on-
line, instrumentelor software şi software-ului de
operare on-line nedescărcabil pentru operare de
reţele de calculatoare şi servere, închiriere de
software de operare pentru reţele informatice
şi servere, închirierea serverelor web, închiriere
de software de jocuri pe calculator, furnizare
de acces temporar la software de operare
on-line nedescărcabil pentru accesarea şi
folosirea unei reţele informatice de tip cloud,
furnizarea accesului temporar la programe
pentru securitatea Internetului, furnizarea de
servicii de informare şi consultanţă on-line
asupra serviciilor menţionate anterior printr-o
bază de date computerizată sau prin Internet,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, servicii pentru securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra accesului
neautorizat în reţele, administrare de proiecte
IT, configurarea reţelor de calculatoare folosind
software, servicii de integrare a sistemelor
informatice, administrare de proiecte informatice
în domeniul procesării datelor electronice (EDP),
administrare de servere, eficienţă, conservarea
energiei şi managementul energiei, realizarea
de studii de cercetare şi evaluare privind
conservarea mediului, resurselor naturale şi
producţiei de energie durabilă, servicii tehnice
de colectare de informaţii de la calculatoare
consumatoare de energie de la distanţă,
consultanţă şi informaţii privind consumul
de energie electrică, gaze, curent, căldură
şi apă, servicii de informaţii metereologice,
servicii de stocare a datelor, operarea şi
furnizarea de motoare de căutare, servicii de
reţele informatice, platforme pentru inteligenţă
artificială sub formă de software ca serviciu
(SaaS), software ca serviciu (SaaS), proiectare
de sisteme de comunicaţii, consultanţă privind
software-ul pentru sisteme de comunicaţii,
dezvoltare de software pentru sisteme de

comunicaţii, întreţinere de software pentru
sisteme de comunicaţii, dezvoltare de platforme
de calculatoare, platformă ca serviciu (PaaS),
servicii de consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul tuturor serviciilor menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 08817
(151) 10/12/2021
(732) AESTHETIQUE THERAPY SRL,

STR. ALEEA TINCANI NR. 4A,
CAMERA 2, BL. 824, SC.4, ET.9,
AP 172, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Aesthetique Therapy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.05; 05.03.07; 05.05.21

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

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

44. Activități de întreținere corporală, servicii de
coafură și alte activități de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 08818
(151) 10/12/2021
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
ARTROFLEX
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea

parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice , elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,

biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit , preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar , fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice , preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare , fermenți pentru scopuri
farmaceutice , preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale , deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
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substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse din
hârtie de unică folosință, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,

servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2021 08819
(151) 10/12/2021
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
ArtroFlex

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
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medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.

10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice , elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale , siropuri pentru scopuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/12/2021-12/12/2021

farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit , preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar , fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice , preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare , fermenți pentru scopuri
farmaceutice , preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale , deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,

aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
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documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse din
hârtie de unică folosință, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2021 08820
(151) 10/12/2021
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII

NR.124, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ArtroFlex compus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, preparate sanitare care reprezinta
articolele de toaleta, pasta de dinti nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esentiale si extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
si aite substante de spalare, preparate de
curatare, lustruire, degresare si abrazive pentru
utilizare casnica si in alte medii, tesuturi
impregnate cu lotiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceara de lustruire, ceara de
croitorie, ceara pentru cizmarie, hartie abraziva,
preparate pentru ingrijirea animalelor.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dintilor si pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea daunatorilor, fungicide, erbicide,
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preparate chimico-farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, medicale
si veterinare, pastile si tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate pe baza de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare,
adjuvanti pentru scopuri medicale, dulciuri si
bomboane medicinale, guma de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substante si creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
impotriva negilor, carbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale si veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri si extracte din plante pentru
scopuri medicinale si farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi si radacini medicinale ,
bauturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale si saruri de apa minerala , saruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutura dermica, bureti contraceptivi,
bureti cicatrizanti, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe baza de oligoelemente pentru uz
uman si veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
parazitilor, sampoane medicinale de uz uman si
veterinar, sapunuri antibacteriene, dezinfectante
si cu continut medicamentos, lotiuni pentru
scopuri farmaceutice si veterinare, lotiuni
medicamentoase si antibacteriene de uz
uman si veterinar, paste de dinti medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenti pentru scopuri medicale,
dezinfectanti igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic si veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru ingrijirea pielii si pentru tratarea
arsurilor si a arsurilor solare, pediculicide si
scabicide, lotiuni dupa barbierit cu continut
medicamentos, apa de gura pentru scopuri
medicale, servetele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, inlocuitori ai meselor, bauturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit, preparate biologice,
bacteriene si bacteriologice pentru uz uman
si veterinar, culturi de microorganisme pentru

uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
si suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale si veterinare, fermenti pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decat cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiratie, preparate sanitare
pentru igiena personala, altele decat articolele de
toaleta, preparate medicamentoase de toaleta,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii si pentru incontinenta, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unica folosinta, dispozitive medicale sub
forma de comprimate, aparate si instrumente
chirurgicale, medicale, dentare si veterinare,
membre, ochi si dinti artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutura, dispozitive
terapeutice si de asistenta adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru sugari,
aparate, dispozitive si articole pentru activitate
sexuala, bandaje de sustinere si imbracaminte
speciala de uz medical, articole, instrumente
si dispozitive pentru menstruatie, contraceptie
si nastere, articole si dispozitive terapeutice
si protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
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medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice , elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale , siropuri pentru scopuri
farmaceutice , ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative /
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice /
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, şampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale , preparate
medicale pentru slabit , preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar , culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar , fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice , preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare , fermenți pentru scopuri
farmaceutice , preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale , deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,

remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naștere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
produse chimice pentru utilizare în industrie
și ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenți pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice și materiale pentru filme, fotografie si
imprimare, răşini artificiale și sintetice în stare
bruta, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creștere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziții
și substanțe chimice și organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente și de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule și alte materiale în stare
bruta, substanțe, produse și preparate chimice
și elemente naturale, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
pastă de dinţi nemedicinală, parfumuri, uleiuri
esenţiale și extracte aromatice, deodorante
de uz uman sau veterinar, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curăţare,
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lustruire, degresare şi abrazive pentru utilizare
casnică şi în alte medii, ţesuturi impregnate
cu loţiuni cosmetice, autocolante pentru unghii,
ceară de lustruire, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, hârtie abrazivă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, hârtie şi carton,
tipărituri, produse de imprimerie, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și accesorii
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, caractere tipografice, forme de tipar,
materiale pentru filtrare din hârtie, produse din
hârtie de unică folosință, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2021 08821
(151) 10/12/2021
(732) EDRINKS.RO S.R.L, STR LESPEZI

NR 28, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

POVESTE

(531) Clasificare Viena:
03.05.09; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, roşu,
grena

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, jaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi-
uin fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), bere, must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, limonade, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, shandy, bere
de malț, must de malț, apă minerală (băuturi),
must, băuturi nealcoolice pe bază de suc de
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fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenții
de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice),
sifon, smoothie- uri, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, băuturi pe bază de soia, altele decât
substituenții de lapte, ape de masă, suc de
roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi).
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
alcoolice, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepția berii,
băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri alcoolice, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice altele decât uleiurile esenţiale, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă,whisky, vin.

───────

(210) M 2021 08822
(151) 10/12/2021
(732) EDRINKS.RO S.R.L, STR LESPEZI

NR 28, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PINOT GRIS POVESTE

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, jaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi-
uin fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), bere, must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, limonade, băuturi

non-alcoolice din fructe uscate, shandy, bere
de malț, must de malț, apă minerală (băuturi),
must, băuturi nealcoolice pe bază de suc de
fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenții
de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice),
sifon, smoothie- uri, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, băuturi pe bază de soia, altele decât
substituenții de lapte, ape de masă, suc de
roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi).
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive
alcoolice, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepția berii,
băuturi alcoolice care conțin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri alcoolice, curacao, digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distilate, esențe
alcoolice altele decât uleiurile esenţiale, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă,whisky, vin.

───────
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(210) M 2021 08823
(151) 10/12/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI, NR. 270, JUDEŢ
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
19.07.25

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

21. Sticle, sticle pentru apă, sticle de băut,
sticle pentru băuturi pentru sportivi, sticle
frigorifice, sticle din plastic, sticle din sticlă,
sticlă atomizatoare (goală), sticlă de apă din
plastic (goale), sticle goale pentru pulverizare,
sticle vândute goale, sticle de apă din
aluminiu goale, bidoane de apă pentru biciclete,
sticle shaker vândute fără conținut, sticle de
sifon pentru apă carbogazoasă, sticle pentru
produse farmaceutice vândute goale, bidoane
pentru sport vândute fără conținut, articole de
sticlărie, recipiente de sticlă, flacoane de sticlă
(recipiente).
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală

naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, băuturi
răcoritoare, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă potabilă cu vitamine, apă
îmbogățită cu minerale (bauturi), ape cu aromă
de fructe.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerţ in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerţ in spatiu fizic si/ sau online, cu amanuntul
si/sau cu ridicata a apelor (băuturi), ape minerale
şi gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, bauturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă potabilă cu vitamine,
apă îmbogățită cu minerale (bauturi), ape cu
aromă de fructe, regruparea în beneficiul tertilor,
a produselor ape (băuturi), ape minerale şi
gazoase, ape de masa, ape de izvor, apă
minerală naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, bauturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă potabilă cu vitamine, apă
îmbogățită cu minerale (bauturi), ape cu aromă
de fructe (exceptând transportul lor), astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse,al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────
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(210) M 2021 08824
(151) 10/12/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA
TURISMULUI IN TIMIS, STR.
DACILOR, NR. 25, ETAJ 1, BIROU
B1, JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TIMIŞ

(531) Clasificare Viena:
07.05.06; 07.01.03; 05.01.16; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0416A8, #061396), galben (HEX
#F7D90D), negru (HEX #090B0B),
verde (HEX #2AD711)

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

39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor).
───────

(210) M 2021 08825
(151) 10/12/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JP, JAPONIA

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

(540)
CAMEL COMPACT BLUE

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

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

───────

(210) M 2021 08826
(151) 10/12/2021
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
a+ SIMBIFLORA

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2021 08827
(151) 10/12/2021
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
SIMBIFLORA a+

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2021 08828
(151) 10/12/2021
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.

VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
ATB SIMBIFLORA

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

5. Medicamente de uz uman.
───────
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(210) M 2021 08829
(151) 10/12/2021
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.

VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, 707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
SIMBIFLORA ATB

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2021 08832
(151) 10/12/2021
(732) EMA PLUS SOLUTIONS SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
73-81, ET.4, CLĂDIREA NR. 4,
BIROUL 20, VICTORIA BUSINESS
PARK, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ZBOR24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 08833
(151) 10/12/2021
(732) CATALIN PLAPCIANU, STR.

BARAJUL ARGEŞ NR. 23, ET. 2,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014121, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/52/27/52273.mp4

Camera de Gardă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.11.01; 03.06.25; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0485d2)

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

44. Servicii de telemedicină.
───────

http://api.osim.ro/video/52/27/52273.mp4
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(210) M 2021 08834
(151) 10/12/2021
(732) SC AGRO COSM FAN SRL,

COMUNA APAHIDA, STR. 1 MAI
NR. 40, JUDEȚUL CLUJ, SAT
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Lăptăria M. FAPTE DE LAPTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08835
(151) 10/12/2021
(732) ZOOM TOYS SRL, STR.

FOISORULUI, NR. 8, BL. F3C,
AP. 3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
LALAFANFAN

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.

───────

(210) M 2021 08837
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NEGRU DE VINARTE

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
───────

(210) M 2021 08838
(151) 10/12/2021
(732) FLOREA GRUP, B-DUL HOREA,

NR. 2, JUDETUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Modern
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pavaje și placări ceramice, pietre de pavaj
din beton, blocuri de pavaj din beton, blocuri
de pavaj luminoase, nemetalice, dale din
beton pentru pavajul șoselelor, blocuri de
pavaj realizate din materiale nemetalice, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
construcții nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
construcții modulare nemetalice, ciment pentru
construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
rutiere, impermeabilizarea construcțiilor, servicii
de construcții de terase, construcție de
pardoseli, construcție de magazine, construcție
de proprietăți, construcție de case, construcția
de clădiri, construcție de poduri, construcție de
șosele, lucrări de construcție.

───────

(210) M 2021 08839
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOS VODA, NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NEGRU DE STARMINA

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlata din
arealul mehedinti, plaiul viticol starmina.

───────

(210) M 2021 08840
(151) 10/12/2021
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

DRAGOȘ VODĂ NR. 54, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NEGRU DE BOLOVANU

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Sâmburești, plaiul viticol Dealu Bolovanu.

───────

(210) M 2021 08841
(151) 10/12/2021
(732) ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A

SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMÂNIA, STR. PANSELELOR
NR. 23, BL.1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
SALVAMONT

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

41. Organizarea procesului de formare
profesională, atestarea și reatestarea
salvatorilor montani, acreditarea și reacreditarea
formatorilor de formare profesională, emiterea
de norme tehnice, proceduri, baremuri de dotare
privind activitatea de salvare montană.
45. Servicii de salvare montană și din alte
locuri greu accesibile constând în patrularea
preventivă în zona de responsabilitate,
asigurarea permanenței în bazele și posturile
salvamont, căutarea persoanei accidentată,
rătăcită sau dispărută, acordarea primului ajutor
medical și transportarea accidentatului sau a
bolnavului la prima unitate sanitară.

───────
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(210) M 2021 08842
(151) 10/12/2021
(732) ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A

SALVATORILOR MONTANI DIN
ROMÂNIA, STR. PANSELELOR
NR. 23, BL.1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SALVAMONT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 06.01.04;
24.13.01; 24.13.22; 26.03.01; 26.03.16;
26.03.18

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

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

41. Organizarea procesului de formare
profesională, atestarea și reatestarea
salvatorilor montani, acreditarea și reacreditarea
formatorilor de formare profesională, emiterea
de norme tehnice, proceduri, baremuri de dotare
privind activitatea de salvare montană.
45. Servicii de salvare montană și din alte
locuri greu accesibile constând în patrularea
preventivă în zona de responsabilitate,
asigurarea permanenței în bazele și posturile

salvamont, căutarea persoanei accidentată,
rătăcită sau dispărută, acordarea primului ajutor
medical și transportarea accidentatului sau a
bolnavului la prima unitate sanitară.

───────

(210) M 2021 08843
(151) 10/12/2021
(732) TRIDENT DENTAL S.R.L., STR.

DR. LOUIS PASTEUR NR. 1A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050533,
ROMANIA

(540)

TRIDENT FĂURITORI
DE BUCURIE

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
00C0F3), gri (HEX #6D6E71)

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

44. Servicii de stomatologie, servicii medicale.
───────
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(210) M 2021 08844
(151) 10/12/2021
(732) TRIDENT DENTAL S.R.L., STR.

DR. LOUIS PASTEUR NR. 1A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050533,
ROMANIA

(540)

TRIDENT diminutiv

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00C0F3), gri (HEX #6D6E71)

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

44. Servicii de stomatologie, asistență
stomatologică, servicii medicale oferite de clinici
medicale.

───────

(210) M 2021 08845
(151) 10/12/2021
(732) JORDAS S.R.L., STR. VALEA

MORII NR.6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

JORDAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.12

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

clase:
6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice/uşi
armate, metalice, balustrade din metal, bare
pentru balustradele metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, șuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, bronz, materiale de construcţii
din metal, construcţii din metal, ferestre batante
din metal, lanţuri metalice, fier cromat, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, opritoare metalice pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri pentru uşă, neelectrice, mânere metalice
pentru uşi, zăvoare metalice pentru uşi,
deschizătoare de uşi, neelectrice, tocuri de
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uşi din metal/rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, uşi metalice, bare de metal trase la rece
si lustruite, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru mobile, fitinguri metalice pentru
paturi, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, role metalice pentru mobile,
porţi metalice, paleţi metalici pentru manipulare,
balamale metalice, feronerie/articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, zăbrele metalice/
gratii metalice, încuietori metalice, altele decât
cele electrice, jaluzele exterioare din metal,
bare cromate, pini (feronerie), mufe din metal
pentru ţevi, dopuri metalice/cepuri metalice,
stâlpi metalici, glisiere metalice pentru uşi
glisante, seifuri
(metalice sau nemetalice)/case de bani
(metalice sau nemetalice), seifuri, electronice,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, șuruburi metalice, broască cu
închidere automata, arcuri (feronerie), construcţii
din oţel, trepte (scări) din metal, opritoare
metalice, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, elemente de fixare metalice de
perete, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, șaibe metalice, opritoare metalice
pentru ferestre, elemente metalice pentru fixarea
ferestrelor, deschizători pentru ferestre metalice,
neelectrice, închizători pentru ferestre metalice,
neelectrice, uși metalice, feronerie pentru uși,
uși tocuri metalice pentru glisante metalice, uși,
rame de uși (metalice), cadre metalice pentru
uși, uși metalice pentru clădiri, zăvoare de uși
metalice, uși izolante din metal, uși rulante din
metal, uși rotative din metal, uși metalice pentru
interioare, uși vitrate din metal, uși metalice de
garaj, uși de garaj metalice, uși exterioare din
metal, uși din aluminiu pentru curți interioare.
19. Coloane publicitare, nemetalice, balustrade,
nemetalice, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii,
cherestea prelucrată, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, scânduri de
lemn pentru construcţii, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, placaj, verande
(structuri), nemetalice, cherestea, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,

trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
cabine insonorizate
nemetalice, transportabile, lemn de furnir,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, lemn,
semiprelucrat, pavaje din lemn, furnire din lemn/
furnire, panouri din lemn, plăci din fibre din lemn
pentru construcţii, duşumele
din lemn, pergole, nemetalice/schelete
nemetalice., uși nemetalice, uși din lemn, uși
rotative nemetalice, uși din sticlă, uși ignifuge,
nemetalice, uși pliante nemetalice, batante (uși
- nemetalice), uși nemetalice de siguranță, rame
de uși (nemetalice), panouri de uși nemetalice,
uși izolante din materiale nemetalice, uși cu
deschidere orizontală, nemetalice, panouri din
sticlă pentru uși, uși blindate, nu din metal,
uși pliante, nu din metal, uși spre curtea
interioară (cadre nemetalice), uși confecționate
din sticlă pentru clădiri, uși confecționate din
plastic pentru clădiri, uși confecționate din lemn
pentru clădiri, uși transparente din sticlă pentru
clădiri, uși rulante nemetalice cu proprietăți
izolante, uși de garaj (nemetalice) de uz casnic,
ornamente de piatră, ornamente din piatră,
ornamente de cornișe nemetalice, ornamente
din piatră pentru iazuri, ornamente din piatră
pentru acvarii, ornamente din marmură pentru
iazuri, ornamente pentru cornișe (construcții)
nemetalice.
20. Mobilier, somiere, articole pentru pat,
cu excepția lenjeriei, paturi, comode, cuiere,
birouri, divane, panouri despărțitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, elemente mobile (decorațiuni), mobilă
de birou, mobilier școlar, scaune/bănci (scaune),
rafturi pentru depozitare, vitrine (mobilă),
bufeturi, canapele, mese (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi ajustabile, paturi care
includ și divane, paturi de tip beanbag, paturi
din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), respectiv: cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, cutii din
lemn sau plastic, cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de
haine, agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, piuliţe, nemetalice, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier),
articole pentru organizarea hainelor, articole
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pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
banchete cu rafturi, bancuri (mese) de lucru
industriale, bancuri de lucru, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluşi, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri cu
rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, butuci (mese pentru măcelari), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două
locuri, canapele de perete, canapele extensibile,
capre de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, cărucioare (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru, rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispersoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
dispersoare nemetalice fixe de șervețele, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru

folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier (nemetalice), elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier),
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), lăzi
pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime, reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
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de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier transformabil, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din

lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru salon, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de, persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru (mobilier), suprafețe de
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lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de scris portabile
(mobilier), tablouri de agățat chei (mobilier),
taburete, taburete mobile (mobilier), taburete
cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși de mobile, uși de dulapuri, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși glisante
pentru mobilier, uși de mobilier (nemetalice),
garnituri de uși (nemetalice), uși glisante
nemetalice pentru mobilier, decorațiuni pentru
uși, din plastic, uși din metal pentru mobilier,
închizătoare (neelectrice, nemetalice) pentru uși,
uși din sticlă pentru mobilier, mânere din plastic
pentru uși, șine (nemetalice) pentru uși pliante,
uși din lemn pentru mobilier, decorațiuni din
ceramică pentru uși, role (nemetalice) pentru
uși glisante, șine nemetalice pentru uși glisante,
opritoare din lemn pentru uși, uși din plastic
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uși rulante, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru uși glisante, uși transparente
din sticlă pentru mobilier, accesorii din materiale
plastice pentru uși, respectiv: încuietori pentru
uşi, nemetalice, opritoare pentru uşi, nu din metal
sau din cauciuc, sonerii de uşă, nemetalice,
neelectrice, mânere de uşi, nemetalice, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uși prefabricate
din metal pentru mobilier, balamale de uși și
ferestre (nemetalice), jaluzele orizontale (de
interior) pentru uși, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), cutii pentru jucării, cutii
pentru jucării (mobilier), machete din plastic
(ornamente), ornamente pentru cadre (rame),
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, modele (ornamente) confecționate din

lemn, modele (ornamente) confecționate din
plastic, ornamente din plastic pentru masă,
ornamente de plastic pentru torturi, modele
(ornamente) confecționate din ceară, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, ornamente
din plastic extrudat pentru mobilier, modele
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de mașini (ornamente) din lemn,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceară, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de mașini (ornamente) confecționate din plastic,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de mașini (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din rășini sintetice.
28. Jucării, jucării flexibile, jucării umplute,
jucării-balansoar, jucării muzicale, titireze
(jucării), jucării pentru copii, jucării din lemn,
jucării cu pușculițe, jucării din țesături, jucării
din pânză, seturi de jucării, jucării din metal,
jucării din plastic, jucării de lemn, jucării de
bambus, jucării cu roți, jucării de exterior, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), jucării
pentru copii mici, blocuri de asamblare (jucării),
elemente de construcții (jucării), machete de
structuri (jucării), jucării hopa-mitică gonflabile,
jucării care fac zgomot, jucării comercializate
la set, machete de clădiri (jucării), jucării din
pluș inteligente, jucării adaptate pentru activități
educative, jucării cu cheiță (din plastic), jucării
pentru cărucioare de copii, jucării robot care
se transformă, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, triciclete pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, jucării sub formă
de puzzle-uri, machete de mașini (jucării sau
jocuri), jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării, jocuri și articole de joacă, ornamente
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, serviciile
menționate anterior pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, alcataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de publicitate și
promovare cu privire la produsele mentionate
în clasele 6, 19, 20, strângerea la un loc,
în folosul terţilor,permiţând clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil produsele
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mentionate înclasele 6, 19, 20 și 28 (cu exceptia
transportului acestora).
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare și
recondiționare
de mobilier, montare de mobilier pentru
magazine, întreținere și reparații de mobilier,
furnizare de informații legate de restaurarea
mobilei, închiriere de mașini pentru curățarea
mobilierului tapițat., instalare de uși, instalare
de uși și ferestre, instalarea de uși și ferestre,
instalare de dispozitive pentru deschiderea
ușilor, instalare de dispozitive pentru închiderea
ușilor, reparare și întreținere de jucării, servicii
de reparații de jucării, reparare de ornamente
personale.

───────

(210) M 2021 08846
(151) 10/12/2021
(732) TRIDENT DENTAL S.R.L., STR.

DR. LOUIS PASTEUR NR. 1A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050533,
ROMANIA

(540)

TRIDENT DENTAL
ESTHETIC CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00C0F3), gri (HEX #6D6E71)

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

44. Servicii de stomatologie, asistență
stomatologică, servicii medicale oferite de clinici
medicale.

───────
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(210) M 2021 08847
(151) 10/12/2021
(732) BALAN D.MARIA-CORINA PFA,

STR. CORNISEI, NR.16, BL.GA 10,
SC.A, ET.6, AP.38, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

CADOURI 87
PORTOFELE GRAVATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 27.07.01;
26.11.12

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

18. Serviete din piele, bagaje, genți din imitatie
de piele, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de călătorie, bastoane, curele pentru portmonee,
curele de harnașament, curele din piele, zgărzi
pentru animale, lese din piele, lese pentru
animale, tocuri din piele, tocuri pentru permis
de conducere, borsete, poșete, poșete din piele,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, valize, casete din piele sau
din piele artificială, portmonee din piele, portchei
din piele, șnururi din piele.
35. Publicitate, servicii de comert prin magazine
proprii si platforme online cu produse de

genul :serviete din piele, bagaje, genți din imitatie
de piele, genți de voiaj din imitație de piele, genți
de călătorie, bastoane, curele pentru portmonee,
curele de harnașament, curele din piele, zgărzi
pentru animale, lese din piele, lese pentru
animale, tocuri din piele, tocuri pentru permis
de conducere, borsete, poșete, poșete din piele,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, valize, casete din piele sau
din piele artificială, portmonee din piele, portchei
din piele, șnururi din piele.
40. Tratarea materialelor, imprimarea
desenelor , imprimarea portretelor, imprimarea
de fotografii, imprimarea de fotogravuri.

───────

(210) M 2021 08848
(151) 10/12/2021
(732) VELVET OFFICE, ALEEA

ROZELOR, NR. 32, ÎNCĂPEREA
1, BL. K3, SC. B, ET. 2, AP.
9, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

JUSTLOVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17

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

clase:
10. Aparate de masaj acționate electric, aparate
pentru activitatea sexuală, articole pentru
activitatea sexuală, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală, bile benwa,
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți,
dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, dispozitive
pentru activitatea sexuală, dopuri anale, jucării
erotice, penisuri artificiale (stimulente sexuale
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pentru adulți), penisuri artificiale sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, păpuși gonflabile
(păpuși sexuale), stimulente sexuale pentru
adulți, vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vibratoare sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, prezervative,
prezervative cu spermicid, prezervative cu
proprietăți spermicide, prezervative de uz igienic,
prezervative de uz profilactic, prezervative
folosite în scopuri medicale, instrumente
ajutătoare pentru sex.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: uleiuri de masaj, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri pentru masaj,
nu de uz medical, lubrifianți sexuali personali,
geluri pentru stimularea sexuală, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate pentru
inhibarea cuplării sexuale, preparate pentru
reducerea activității sexuale, aparate de masaj
acționate electric, aparate pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, dispozitive de mărire
a penisului, sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, dispozitive pentru activitatea
sexuală, dopuri anale, jucării erotice, penisuri
artificiale (stimulente sexuale pentru adulți),
penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), stimulente sexuale pentru adulți,
vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, vibratoare sub formă de
accesorii sexuale pentru adulți, prezervative,
prezervative cu spermicid, prezervative cu
proprietăți spermicide, prezervative de uz igienic,
prezervative de uz profilactic, prezervative
folosite în scopuri medicale, instrumente
ajutătoare pentru sex, lenjerie intimă, lenjerie
intimă antiperspirantă, lenjerie intimă tricotată,
lenjerie de damă, acoperitori pentru mameloane,
bluze de corp, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), chiloți, chiloți de damă, chiloți tanga,
corsete, cămăși de noapte pentru femei,
lenjerie intimă și de noapte, lenjerie de corp,
lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă pentru
bărbați, neglijeuri, sutiene și brasiere, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie, administrare în
materie de activități de marketing, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, campanii de
marketing, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, derularea campaniilor

promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, intermediere
publicitară, întocmire de reclame, management
promoțional pentru persoane celebre, marketing
afiliat, marketing comercial (în afară de
comercializare), marketing de baza de date,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, organizare și plasare
de reclame, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar
vizual, producție de materiale publicitare,
producție de reclame cinematografice, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
serialelor (filme) pentru terți, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
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reclame publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate de tip
pay-per-click (ppc), publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate televizată, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
modele, servicii de agenție de marketing,
servicii de agenții de modele în scopuri
publicitare, servicii de grafică publicitară, servicii
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate.
38. Furnizare de servicii de chat audio,
furnizare de camere de chat online pentru
rețelele sociale, furnizare de camere de chat
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizare de servicii de
comunicații online, furnizare de spații de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de chartroom
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet,
transmisie de podcasturi, transmisie de software
de divertisment interactiv, transmisie de sunet,
imagine și semnale de tip date, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web, furnizare de acces la site-uri pe internet
sau orice altă rețea de comunicații, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații

la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea
accesului de telecomunicații la filme și programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la forumuri pe internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, furnizarea
accesului la platforme de internet în scopul
schimbului de fotografii digitale, furnizarea
accesului la platforme pe internet, furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la spații de chat pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
închirieri de timpi de acces la site-uri web, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de camere chat online
pentru transmisia de mesaje intre utilizatori de
calculator si prin intermediul apelurilor telefonice
facilitate de o retea computerizata globala in
materie de fantezii erotice si pentru adulti.

───────
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(210) M 2021 08849
(151) 10/12/2021
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)
LIRTONEN

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

5. Preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru tratarea hipertensiunii, preparate
farmaceutice pentru tratamentul hiperlipidemiei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului cardio-vascular, produse
pentru reducerea colesterolului, de uz medical.

───────

(210) M 2021 08850
(151) 11/12/2021
(732) GODMOTHER SRL, STR.

DRAGOS VODA, NR.44, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ZILNIC FAPTE BUNE

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08851
(151) 11/12/2021
(732) GODMOTHER SRL, STR.

DRAGOS VODA NR.44, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HAI SA FACEM

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08852
(151) 11/12/2021
(732) GODMOTHER SRL, STR.

DRAGOS VODA NR.44, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
HAI SA FACEM ROMANIA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08853
(151) 11/12/2021
(732) SC GODMOTHER SRL, STR.

DRAGOŞ VODĂ NR. 44, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
HAI SA FACEM PROFI

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea si
managementul afacerilor, lucrari de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 08854
(151) 11/12/2021
(732) UNIVERSITATEA STEFAN CEL

MARE DIN SUCEAVA, STR.
UNIVERSITATII, NR. 13, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, 720229,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
USV

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

41. Educație, divertisment și sport, instruire,
activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 08855
(151) 11/12/2021
(732) S.C. DRIVE BOX S.R.L., STR.

MOARA DE VÂNT, NR. 177, SC.
A, ET. 1, AP. 3, JUDET IASI, IAȘI,
700376, IAȘI, ROMANIA

(540)
PAAP

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210) M 2021 08856
(151) 12/12/2021
(732) NOBLESSE GROUP

INTERNATIONAL, STR SFINTILOR
NR.7, SECTOR 2, BUCURESTI,
500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDET
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PRIMAS HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

11. Aparate de iluminat, de incalzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si
instalatii sanitare.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artisti, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, albume foto și albume
pentru colecționari, echipament pentru educație/
învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, mașini de birou, ustensile de corectare și
ștergere, ustensile de scris și ștampilat, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
pluta, trestie, stuf, rachita, corn, os, fildes,
fanoane de balena, solz, ambra, sidef, spuma de
mare, inlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
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materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, vânzare prin licitație
publică, servicii de agenții de import-export,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură produsele de
mobila , design interior , ornamente si iluminat
interior si accesoriile acestora.
41. Educație, divertisment și sport, furnizare
online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, instruire,
instruire educativă, organizare de cursuri,
producție de emisiuni de televiziune, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții și tematice.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, design
grafic, design vizual, design industrial, design
arhitectural, stilism (design industrial), design
artistic comercial, design de mobilier, design de
ambalaje, design de modele, design de produs,
design de broșuri, design artistic industrial, artă
grafică și design, design vestimentar pentru
terți, servicii de design mobilier, servicii de
design textil, proiectare (design) de clădiri,
servicii de design comercial, servicii de design
industrial, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, cercetare
în domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design de mobilier de birou,
design și dezvoltare de software, design și
dezvoltare de produs, design de site-uri web,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,

consultanță în materie de design, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design
de brand, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de clădiri de birouri, design
arhitectural pentru planificare urbană, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas).

───────

(210) M 2021 08857
(151) 12/12/2021
(732) NOBLESSE GROUP

INTERNATIONAL, STRADA
SFINTILOR NR.7, SECTOR 2,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDET
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

HIGLIFE ESTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.01

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

16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă pentru artisti, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, albume foto și albume
pentru colecționari, echipament pentru educație/
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învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, mașini de birou, ustensile de corectare și
ștergere, ustensile de scris și ștampilat, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, vânzare prin licitație
publică, servicii de agenții de import-export,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură produsele
de mobila , design interior , ornamente
si iluminat interior si accesoriile acestora,
publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, asistenta in afaceri, management
si servicii administrative, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materialele
de construcţii, furnizare informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,

întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovareasistență în afaceri,
management și servicii administrative.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
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financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți.
37. Zidarie, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), servicii de construcţie,
consultanţă în construcţii, demolarea cladirilor,
servicii de constructii, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), servicii de instalatii
si reparatii, servicii de consiliere privind
amenajarea cladirilor, reparatii de constructii,
construcții și demolări de clădiri, amenajare
teritorială pentru construcții, servicii de
management în construcții, servicii de construcții
și reparații de clădiri, servicii deconstrucții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
servicii de construcții de locuințe pe bază de
comandă, realizarea de construcții cu caracter
industrial, instalare de elemente fabricate de
construcții, servicii de construcții de structuri
temporare, servicii de construcții de terase,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
41. Educație, divertisment și sport, furnizare
online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, instruire,
instruire educativă, organizare de cursuri,
producție de emisiuni de televiziune, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții și tematice.

42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, design
grafic, design vizual, design industrial, design
arhitectural, stilism (design industrial), design
artistic comercial, design de mobilier, design de
ambalaje, design de modele, design de produs,
design de broșuri, design artistic industrial, artă
grafică și design, design vestimentar pentru
terți, servicii de design mobilier, servicii de
design textil, proiectare (design) de clădiri,
servicii de design comercial, servicii de design
industrial, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, cercetare
în domeniul designului, planificare în domeniul
designului, design de mobilier de birou,
design și dezvoltare de software, design și
dezvoltare de produs, design de site-uri web,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
consultanță în materie de design, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design
de brand, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de clădiri de birouri, design
arhitectural pentru planificare urbană, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu (paas).,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de informare și consiliere în domeniul designului
interior, cercetare in domeniul constructiilor de
cladiri, cercetare si dezvoltarea de produse noi
pentru terti, planificare urbana, servicii de design
grafic pentru materialele publicitare, artă grafică
și design, proiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, consultanță în
materie de design interior, servicii de
amenajare/design interior, design grafic pentru
materiale promoționale, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, servicii de
design, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design interior pentru comerțul
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cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere servicii IT.

───────

(210) M 2021 08858
(151) 12/12/2021
(732) ASOCIATIA TEATRU PENTRU

TINE, STR SINANDREI, NR
4, JUDET TIMIS, SINANDREI,
500113, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

web theatre

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.04.02; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:rosu, verde ,
albastru

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

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

───────


