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Cereri Mărci publicate în 25/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08106 18/11/2021 MINISTERUL CULTURII -

UNITATEA DE MANAGEMENT
A PROIECTULUI

MP unitatea de management a
proiectului

2 M 2021 08136 18/11/2021 MIKONIST CONCEPT SRL Tesori d' Oriente

3 M 2021 08256 18/11/2021 EVA VISUAL STUDIO SRL DENTPLAZA

4 M 2021 08267 18/11/2021 ALEXANDRU PETRAȘCU EFRAL

5 M 2021 08279 18/11/2021 SETTLERS REALTY SRL SETTLERS

6 M 2021 08280 18/11/2021 PRIMA CASA CONCEPT S.R.L. MATCA

7 M 2021 08281 18/11/2021 COMPANIA MUNICIPALĂ
TERMOENERGETICA
BUCUREŞTI S.A.

TERMO ALERT

8 M 2021 08282 18/11/2021 PROFI IZO BEK SRL Întinerim orașul

9 M 2021 08283 18/11/2021 MARSER DRINKS SRL BOVERY JUICY BURGERS

10 M 2021 08284 18/11/2021 TEODOR - CRISTIAN
CARTIANU

DISCOVER DANUBE LUXURY
RESORT

11 M 2021 08285 18/11/2021 NICUȘOR - LAURENȚIU RADU TAMPLARUL CU RADIO

12 M 2021 08286 18/11/2021 RICSOMTRE SRL Transylvania Campground

13 M 2021 08287 18/11/2021 ANSIO TEAM S.R.L. Adsity Plan, Launch, Grow

14 M 2021 08288 18/11/2021 RICSOMTRE SRL Transylvania Inns

15 M 2021 08289 18/11/2021 SEBASTIAN PETERCA MOLDOVA CLASSIC RALLY

16 M 2021 08290 18/11/2021 SEBASTIAN PETERCA RAIDUL MOLDOVEI

17 M 2021 08291 18/11/2021 RALI RALU CARM S.R.L. Carmangeria "Casa Țăranului"

18 M 2021 08292 18/11/2021 SANADOR SRL SANADOR

19 M 2021 08293 18/11/2021 HOLIDAY PLAN TOUR S.R.L. H LIDAY PLAN

20 M 2021 08294 18/11/2021 PROFESSIONAL DENTIST SRL ProfessionalDentist Dental Care
by Professionals

21 M 2021 08295 18/11/2021 CAMELOT - CENTRU DE
PEDAGOGIE SI ANDRAGOGIE
S.R.L.

Centrul Camelot

22 M 2021 08296 18/11/2021 PARADISE TRAVEL S.R.L. TRAVEL IDEA

23 M 2021 08297 18/11/2021 EUGEN MORARU LOVENTURIERII
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08298 18/11/2021 ALEXANDRU-ADRIAN

GEORGESCU
MAS WOODSHOP Est 2017
made with passion We create,
YOU enjoy

25 M 2021 08299 18/11/2021 DOREL VOICU EXCLUSIV BAND LIVE MUSIC
& MORE

26 M 2021 08300 18/11/2021 OLEA SRL KLUNKER

27 M 2021 08301 18/11/2021 DM DROGERIE MARKT MEREUAVANTAJOS

28 M 2021 08302 18/11/2021 MDE CONVERTING MDE CONVERTING

29 M 2021 08303 18/11/2021 CĂSUŢA CU POVEŞTI
VORONEŢ S.R.L.

Tocător de ... Nervi!

30 M 2021 08306 18/11/2021 PANFIL CONSULT SRL BREWZEUS

31 M 2021 08307 18/11/2021 PERLA WAREHOUSE SRL Mojarul cu povesti

32 M 2021 08308 18/11/2021 PERLA WAREHOUSE SRL #laboratorcameracurata

33 M 2021 08309 18/11/2021 PERLA WAREHOUSE SRL #pharmacycleanroom

34 M 2021 08310 18/11/2021 CRIS-MOB SRL LIVOLO

35 M 2021 08311 18/11/2021 PERLA WAREHOUSE SRL Crisia Farm

36 M 2021 08312 18/11/2021 PERLA WAREHOUSE SRL Remedium cardinale

37 M 2021 08314 18/11/2021 CHRISTIAN CAR SRL ALPINA-CASI COMPLEX
TURISTIC Păltiniș
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(210) M 2021 08106
(151) 18/11/2021
(732) MINISTERUL CULTURII -

UNITATEA DE MANAGEMENT A
PROIECTULUI, BD. UNIRII NR. 22,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030833,
ROMANIA

(540)

MP unitatea de
management a proiectului

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Managementul afacerilor cu privire la artişti.
41. Organizarea şi susţinerea de concerte ,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor ,
cursuri de corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, transfer de know-how
(instruire), servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane , predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.

───────

(210) M 2021 08136
(151) 18/11/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL,

ALEEA MIZIL NR.46G, SECTOR 3,
BUCURESTI, 900700, ROMANIA

(540)

Tesori d' Oriente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04; 02.07.02; 02.01.16;
02.03.05

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08256
(151) 18/11/2021
(732) EVA VISUAL STUDIO SRL, CALEA

MOSILOR NR.158, PARTER,
MODUL P 325, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020883, ROMANIA

(540)

DENTPLAZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 02.09.10; 29.01.12;
26.11.01; 14.03.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#3aa041), albastru (HEX #1a80b5)

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
adezivi chirurgicali, adezivi medicali pentru
legarea rănilor, adezivi medicali pentru legarea
țesutului intern, adezivi pentru fixarea protezelor,
aditivi medicinali pentru hrana animalelor,
aditivi pentru furaje de uz medical, agenți
cardiovasculari de uz medical, agenți de activare
a funcțiilor celulare de uz medical, agenți de
administrare de medicamente care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de detoxificare pe bază de clor de uz medical,
agenți de detoxificare pe bază de benzol
de uz medical, agenți de detoxificare pe
bază de arsenic de uz medical, agenți de
administrare de medicamente sub formă de
învelișuri pentru comprimate care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de administrare de medicamente sub formă de
filme solubile care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de administrare de
medicamente sub formă de capslule comestibile
pentru ambalarea de pulberi farmaceutice, apă
oxigenată de uz medical, agenți lubrifianți de
uz medical, alcool medicinal, alcool pentru
fricțiuni, alifii din plante contra mâncărimilor,

destinate animalelor de companie, alifii din
plante pentru iritațiile pielii, destinate animalelor
de companie, ape minerale pentru uz medicinal,
băi medicinale, capsule pentru medicamente,
preparate chimice de uz medical, comprese
din tifon, comprese medicamentoase, comprese,
agenți corozivi pentru tratarea suprafeței dinților,
adezivi pentru proteze dentare, adezivi de uz
dentar și stomatologic, adezivi de uz dentar,
abrazivi de uz dentar, aliaje de metale de uz
stomatologic, aliaje ceramice pentru coroane
dentare, agenți de sigilare de uz dentar,
alginat ortodontic pentru amprentă dentară,
aliaje dentare, aliaje de metale prețioase de
uz stomatologic, aliaje de metale prețioase
ca implanturi dentare, amalgam dentar, aliaje
metalice pentru reconstrucții dentare, benzi
adezive pentru proteze dentare, cauciuc de
uz dentar, ceară dentară, ceară dentară
pentru prepararea mulajelor dentare, ceară
pentru mulaje dentare, apă medicinală de
gură, apă de gură pentru uz medical, apă
de gură medicamentoasă, apă de gură
de uz medical, ape de gură medicinale
împotriva cariilor, cimenturi pentru proteze
dentare, compozite pentru restaurare dentară,
cimenturi dentare pe bază de rășină, discuri
dentare pentru implantologie, discuri abrazive
de uz stomatologic, materiale pentru plombarea
dinților, fluide abrazive de uz stomatologic,
materiale ceramice folosite la reconstrucția
protezelor dentare, materiale ceramice de
uz stomatologic, materiale ceramice de uz
dentar pentru plombarea dinților, material
pentru amprente dentare pe bază de alginat
cromatic, material pentru proteze dentare,
material de obturație de uz stomatologic,
masticuri dentare, lacuri pentru sigilarea
dentară, lacuri dentare utilizate în restaurarea
dentară, lacuri dentare, lac conductor utilizat
în scopuri stomatologice, ghips pentru scopuri
stomatologice, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, aliaje din metale
preţioase de uz stomatologic, amalgamuri
dentare, anestezice, analgezice, bandaje pentru
pansament, bandaje igienice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprentare dentară, lac dentar, chit
dentar, adezivi pentru protezele dentare,
pansamente medicale, pansamente chirurgicale,
tifon pentru pansamente, amalgame dentare
pentru aur, chituri dentare, medicamente
pentru uz stomatologic, plasturi pentru uz
medical, porţelan pentru proteze dentare,
cauciuc pentru uz dentar, faşe sanitare,
tampoane sanitare, absorbante sanitare,
prosoape sanitare, preparate de sterilizare,
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tartru pentru uz farmaceutic, material pentru
umplerea dinţilor, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele chirurgicale.
10. Echipament stomatologic, aparate şi
instrumente stomatologice, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete,
pentru uz stomatologic, dispozitive pentru
spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, rame pentru radiografii pentru uz
stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, rame pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, oglinzi de
uz stomatologic, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, irigatoare orale utilizate în
stomatologie, linguri de amprente (de uz
stomatologic), aparate de aspirare pentru uz
stomatologic, aparate de polimerizare de uz
stomatologic, chei de culori de uz stomatologic,
duşuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, pivoţi din metale preţioase pentru
uz stomatologic, oglinzi de mână folosite
la examinarea stomatologică, aparate pentru
şlefuirea dinţilor utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvenţă pentru tăiere,
de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvenţă pentru coagulare, de uz stomatologic,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinţilor, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic, scaune
de uz medical sau stomatologic, mănuşi pentru
uz stomatologic, viziere de protecţie pentru
uz stomatologic, măşti nazale (de protecţie)
pentru uz stomatologic, măşti faciale de protecţie
pentru uz stomatologic, bonete de protecţie
pentru păr, pentru medici stomatologi, măşti
de protecţie pentru gură de uz stomatologic,
măşti de protecţie utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, proteze stomatologice,
piese protetice pentru stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata a materialelor de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, abrazivi de
uz dentar, adezivi pentru proteze dentare,
aliaje din metale preţioase de uz stomatologic,
amalgamuri dentare, anestezice, analgezice,

bandaje pentru pansament, bandaje igienice,
comprese, abrazivi dentari, amalgame dentare,
cimenturi dentare, materiale pentru amprentare
dentară, lac dentar, chit dentar, adezivi pentru
protezele dentare, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata a pansamentelor
medicale, pansamente chirurgicale, tifon pentru
pansamente, amalgame dentare pentru aur,
lac dentar, chituri dentare, alcool medicinal,
medicamente pentru uz stomatologic, apă
de gură pentru uz medical, plasturi
pentru uz medical, porţelan pentru proteze
dentare, cauciuc pentru uz dentar, faşe
sanitare, tampoane sanitare, absorbante
sanitare, prosoape sanitare, preparate de
sterilizare, comercializarea cu amanuntul si
cu ridicata a tartru pentru uz farmaceutic,
material pentru umplerea dinţilor, preparate
pentru facilitarea creşterii dinţilor, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, şerveţele
chirurgicale, echipament stomatologic, aparate
şi instrumente stomatologice, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete,
pentru uz stomatologic, dispozitive pentru
spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, comercializarea cu amanuntul si
cu ridicata a ramelor pentru radiografii pentru
uz stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, rame pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, oglinzi de
uz stomatologic, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, irigatoare orale utilizate în
stomatologie, linguri de amprente (de uz
stomatologic), aparate de aspirare pentru uz
stomatologic, aparate de polimerizare de uz
stomatologic, chei de culori de uz stomatologic,
comercializarea cu amanuntul si cu ridicata
a duşurilor bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, pivoţi din metale preţioase
pentru uz stomatologic, oglinzi de mână
folosite la examinarea stomatologică, aparate
pentru şlefuirea dinţilor utilizate de medici
stomatologi, echipamente de înaltă frecvenţă
pentru tăiere, de uz stomatologic, echipamente
de înaltă frecvenţă pentru coagulare, de
uz stomatologic, ustensile electrice utilizate
de către medici stomatologi pentru îngrijirea
dinţilor, comercializarea cu amanuntul si cu
ridicata a ustensilelor electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
scaune stomatologice, scaune pentru examinare
stomatologică, mobilier special pentru uz
stomatologic, scaune special fabricate pentru
uz stomatologic, scaune fabricate special pentru
uz stomatologic, scaune de uz medical sau
stomatologic, mănuşi pentru uz stomatologic,
viziere de protecţie pentru uz stomatologic, măşti
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nazale (de protecţie) pentru uz stomatologic,
comercializarea cu amanuntul si cu ridicata
a măştilor faciale de protecţie pentru uz
stomatologic, bonete de protecţie pentru păr,
pentru medici stomatologi, măşti de protecţie
pentru gură de uz stomatologic, măşti de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuşi de protecţie
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, proteze stomatologice, piese
protetice pentru stomatologie, comercializarea
cu amanuntul si cu ridicata a implanturilor
(proteze) folosite în stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
lucrari de birou, publicitate, prezentarea
produselor in medii de comunicare pentru retail,
organizarea de targuri si expozitii in scopri
comerciale sau publicitare, publicitate on-line pe
o retea de computere

───────

(210) M 2021 08267
(151) 18/11/2021
(732) ALEXANDRU PETRAȘCU, STR.

VĂLSĂNEȘTI, NR. 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
EFRAL

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

3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei.
5. Preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, deodorante, altele
decât cele de uz uman sau veterinar, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate, înlocuitori ai meselor, alimente şi
băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.
6. Metale sub formă de folie sau pulbere
pentru prelucrare ulterioară, de exemplu,
pentru imprimante 3d, obiecte mici din
armătură metalică, de exemplu, şuruburi, bolţuri,

cuie, rotile pentru mobilă, dispozitive de
fixare pentru ferestre, construcţii sau structuri
transportabile din metal, de exemplu, case
prefabricate, piscine, cuşti pentru animale
sălbatice, patinoane.
7. Componente de toate tipurile pentru motoare,
respectiv: butoane de pornire, tobe de evacuare
şi cilindri pentru motoare, aparate electrice
de curăţare şi lustruire, respectiv: maşini de
lustruit electrice pentru încăţăminte, maşini şi
aparate electrice pentru şamponarea covoarelor
şi aspiratoarelor, imprimante 3D.
8. Unelte agricole, de grădinărit şi de amenajare
a teritoriului acţionate manual, unelte acţionate
manual pentru dulgheri, artişti şi alţi artizani,
respectiv: ciocane, dălţi şi cuţite de strung,
mânere pentru uneltele de mână acţionate
manual precum cuţitele şi coasele, ustensile de
mână electrice şi neelectrice pentru îngrijirea
personală şi artă corporală, respectiv: aparate
de ras, ustensile pentru ondularea părului,
tatuat şi pentru manichiură şi pedichiură, pompe
acţionate manual, tacâmuri de masă respectiv:
cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv cele fabricate
din metale preţioase.
10. Bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, respectiv: articole
de îmbrăcăminte de compresie, ciorapi pentru
varice, cămăşi de forţă, încălţăminte ortopedică,
articole, instrumente şi dispozitive pentru
menstruaţie, contracepţie şi natere, respectiv:
cupe menstruale, pesare, prezervative, saltele
pentru naştere, forcepsuri, articole şi dispozitive
terapeutice şi protetice pentru implantare
compuse din materiale artificiale sau sintetice,
respectiv: implanturi chirurgicale formate din
materiale artificiale, sâni artificiali, stimulatoare
cerebrale, implanturi biodegradabile de fixare a
oaselor, mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, respectiv: fotolii de uz medical sau
stomatologic, saltele pneumatice pentru scopuri
medicale, mese de operaţie.
11. Colectoare termice solare, canale de fum
pentru coşuri, suflante pentru coşurile de
fum, cămine, seminee casnice, sterilizatoare,
incineratoare, aparate şi instalaţii de iluminat,
respectiv: tuburi luminoase pentru iluminat,
reflectoare, lumini de siguranţă, numere
luminoase pentru case, reflectoare de vehicule,
lumini pentru vehicule, lămpi, respectiv: lămpi
electrice, lămpi cu gaz, lămpi de laborator,
lămpi cu ulei, lămpi stradale, lămpi de siguranţă,
aparate pentru bronzat ca paturi solare, toalete,
pisoare, fântâni, fântâni de ciocolată, pernuţe,
perne şi pături încălzite electric, nu cele pentru
scopuri medicale, sticle cu apă caldă, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, maşini de
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copt pâine, maşini de cafea electrice, maşini
de făcut îngheţată, maşini şi aparate de făcut
gheaţă, instalaţii pentru baie, fitinguri pentru
baie, instalaţii sanitare pentru baie, articole de
îmbrăcăminte încălzite electrice.
14. Bijuterii, inclusiv imitaţiile de bijuterii,
respectiv: bijuteriile cu strasuri, butoni de
cămaşă, ace de cravată, agrafe de cravată, inele
de chei, lanţuri pentru brelocuri şi pandantive
pentru acestea, pandantive bijuterii, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, respectiv: cleme şi
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru
ceasornice şi ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri
de ceas, sticlă de ceas.
15. Instrumente muzicale mecanice şi
accesoriile acestora, respectiv: flaşnete, piane
mecanice , regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, tobe robotice, cutii muzicale,
instrumente muzicale electrice şi electronice,
corzi, ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale pentru
instrumente muzicale, diapazoane, ciocănele de
acordare, colofoniu (sacâz) pentru instrumentele
muzicale cu corzi.
16. Cuţite de tăiat hârtia şi maşini de tăiat
hârtia, huse, coperţi şi dispozitive de strângere
sau fixare a hârtiei, respectiv: dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru paşapoarte, albume, anumite maşini de
birou, respectiv: maşini de scris, duplicatoare,
maşini de francat pentru birou, ascuţitori de
creioane, articole de pictură utilizate de către
artişti şi pictori de interior şi exterior, respectiv:
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, palete şi şevalete pentru pictori, trafaleţi
şi tăvi, anumite articole din hârtie de unică
folosinţă, respectiv: bavete, şerveţele şi garnituri
de masă din hârtie, anumite articole fabricate din
hârtie sau carton care nu sunt altfel clasificate
după scopul sau destinaţia lor, respectiv: pungi
de hârtie, plicuri şi cutii pentru ambalat, statui,
figurine şi opere de artă din hârtie sau carton,
precum figurine din papier mâché (pastă de
hârtie), litografii înrămate sau neînrămate, picturi
şi acuarele.
18. Bagaje şi genţi de transport, respectiv:
geamantane, cufere (de voiaj), genţi de voiaj,
genţi tip marsupiu pentru transportul copiilor,
ghiozdane, etichete pentru bagaje şi genţi, etuiuri
pentru cărţile de vizită şi portofele, cutii şi tocuri
din piele sau carton imitaţie de piele.
20. Mobilier metalic, mobilier pentru camping,
suporturi pentru arme, standuri pentru ziare,
jaluzele şi obloane interioare, articole pentru
pat, de exemplu, saltele, somiere, perne,
oglinzi, mobilier şi oglinzi de toaletă, plăcuţe

de înmatriculare, nemetalice, articole mici din
elemente nemetalice, de exemplu, bolţuri,
şuruburi, dibluri, rotile pentru mobilă, coliere
pentru fixarea ţevilor, cutii de scrisori, nemetalice
sau din zidărie.
21. Ustensile de uz casnic şi de bucătărie,
respectiv: pliciuri pentru insectele zburătoare,
cârlige de rufe, linguri de amestec are, linguri
de gătit şi tirbuşoane, precum şi ustensile de
servire, respectiv: cleşti de zahăr, cleşti de
gheaţă, palete pentru plăcinte şi polonice pentru
servire, recipiente de uz casnic, de bucătărie şi
de gătit, respectiv: vase, sticle, puşculiţe în formă
de purcel, găleţi, agitatoare de cocktailuri, vase
de gătit şi tigăi, şi fierbătoare neelectrice (pentru
aragaz) şi oale de gătit sub presiune, aparate
mici de bucătărie acţionate manual pentru
mărunţire, măcinare, presare sau zdrobire,
respectiv: prese pentru usturoi , spărgătoare
de nuci, pisăloage şi mojare, suporturi pentru
veselă şi pentru carafe, ustentile cosmetice şi
de toaletă, respectiv: piepteni şi periuţe de dinţi
electrice şi neeletrice, aţă dentară, separatoare
din spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
bureţi pentru pudră, genţi de cosmetice dotate,
articole de grădinărit, respectiv: mănuşi de
grădinărit, jardiniere, stropitori şi duze pentru
furtunuri de stropit, acvarii interioare, terarii şi
vivarii.
24. Lenjerie de uz casnic, respectiv: cearşafuri,
dosuri de perne, prosoape din material textil,
lenjerie de pat din hârtie, saci de dormit, huse
pentru sacii de dormit, plase de ţânţari.
25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, respectiv: manșoane,
buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri și protecţii
de călcâi, caschete, cloşuri pentru pălării
(schelete), îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
sporturi, respectiv: mănuși de schi, maieuri
sport, îmbrăcăminte pentru cicliști, uniforme de
judo și karate, pantofi de fotbal, pantofi pentru
gimnastică, ghete de schi, costume de bal
mascat, îmbrăcăminte din hartie, pălării din
hartie utilizate ca îmbrăcăminte, bavete, nu din
hârtie, batiste de buzunar, saci pentru picioare,
neîncălziţi electric.
28. Aparate de amuzament şi de joc, inclusiv
manetele de comandă pentru acestea, jucării
cu caracter de noutate pentru a face glume şi
pentru petreceri, respectiv: măşti de carnaval,
pălării de petrecere d in hârtie, confeti, tuburi
cu confeti şi pocnitori cu surprize specifice
crăciunului, instrumente de vânătoare şi de
pescuit, respectiv: undiţe de pescuit, mincioguri
pentru pescarii cu undiţa, momeli, fluiere pentru
vânătoare, echipamente pentru diverse sporturi
şi jocuri.
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34. Substituenţi pentru tutun, nu pentru scopuri
medicale. arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, ierburi pentru
fumat, tutun de prizat, anumite accesorii și
recipiente legate de utilizarea tutunului și a
articolelor pentru fumat, respectiv: brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
borcane de tutun, cutii pentru tutunul de prizat,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de
umiditate prescrise.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
și servicii de vânzare online în legătură cu
produsele din clasele 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34.

───────

(210) M 2021 08279
(151) 18/11/2021
(732) SETTLERS REALTY SRL, STR.

FANTANII NR. 20, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500489, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SETTLERS

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, brokeraj de
proprietăți imobiliare, asistență în materie de

achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar.

───────

(210) M 2021 08280
(151) 18/11/2021
(732) PRIMA CASA CONCEPT S.R.L.,

BD. MĂRĂȘEȘTI 2B, BLOC C,
SCARA 3, ETAJ 5, AP. 30, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
MATCA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 08281
(151) 18/11/2021
(732) COMPANIA MUNICIPALĂ

TERMOENERGETICA
BUCUREŞTI S.A., STR.
CONSTANTIN RADULESCU
MOTRU NR. 18, CAMERA 1,2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TERMO ALERT

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Aplicaţie informatică, descărcabilă.

───────

(210) M 2021 08282
(151) 18/11/2021
(732) PROFI IZO BEK SRL, STR.

230, COM. CURTESTI, JUDEŢ
BOTOŞANI, HUDUM, 711514,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Întinerim orașul

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
44. Servicii de amenajare peisajistică.

───────

(210) M 2021 08283
(151) 18/11/2021
(732) MARSER DRINKS SRL, STR.

VIILOR, NR. 100A, JUDEŢ BIHOR,
SAT DIOSIG, COM. DIOSIG,
BIHOR, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BOVERY JUICY BURGERS

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 27.05.01; 27.05.17; 09.07.01;
08.05.25

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering, servicii de restaurant, servicii de fast
food.

───────
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(210) M 2021 08284
(151) 18/11/2021
(732) TEODOR - CRISTIAN CARTIANU,

CALEA DUDESTI NR. 188, BL.C,
ET. 15, AP.123, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DISCOVER DANUBE
LUXURY RESORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.07.24; 26.01.01;
29.01.11

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

clase:
39. Transport, ambalare si depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, divertisment, organizarea de
festivaluri: servicii oferite de parcuri de distractie
si tematice, târguri cu scop educațional, cultural
sau de divertisment, grădini zoologice și muzee,
exploatarea piscinelor, servicii oferite de băi
publice (piscine), organizarea de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
43. Servicii de cazare și masă în hoteluri,
pensiuni sau alte unități care ofera cazare
temporară servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță:
asigurarea de hrana și băuturi: servicii de
restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de informare, de consiliere

și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii hoteliere, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), furnizarea de spații pentru
evenimente și de spatii pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, organizarea de recepții pentru
nunți (spații), închirierea de scaune, mese, fețe
de masă, sticlărie.

───────

(210) M 2021 08285
(151) 18/11/2021
(732) NICUȘOR - LAURENȚIU RADU,

STR. FILOFTEIA GHEORGHIU
NR.8, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
TAMPLARUL CU RADIO

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
respectiv tâmplărie artistică.

───────

(210) M 2021 08286
(151) 18/11/2021
(732) RICSOMTRE SRL, SAT RICHIS

NR.122, JUD. SIBIU, COMUNA
BIERTAN, SIBIU, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)
Transylvania Campground

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 08287
(151) 18/11/2021
(732) ANSIO TEAM S.R.L., STR.

PRIMĂVERII, NR. 10, SC. B, AP.
5, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Adsity Plan, Launch, Grow

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii de intermediere comercială, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare

pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, scrierea de texte publicitare.
42. Programare de software pentru publicitate
online, servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii de consultanţă tehnică, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web(servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor.

───────

(210) M 2021 08288
(151) 18/11/2021
(732) RICSOMTRE SRL, SAT RICHIS

NR.122, JUD. SIBIU, COMUNA
BIERTAN, SIBIU, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)
Transylvania Inns

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară

───────
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(210) M 2021 08289
(151) 18/11/2021
(732) SEBASTIAN PETERCA, SAT

PĂUN, STR. COLINA PĂUNULUI
NR. 28, JUD. IAȘI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

(540)
MOLDOVA CLASSIC RALLY

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

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

───────

(210) M 2021 08290
(151) 18/11/2021
(732) SEBASTIAN PETERCA, SAT

PĂUN, STR. COLINA PĂUNULUI
NR. 28, JUD. IAȘI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

(540)
RAIDUL MOLDOVEI

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

41. Educație, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 08291
(151) 18/11/2021
(732) RALI RALU CARM S.R.L., STR.

CRIȘULUI NR. 64, JUD. BIHOR,
VAȘCĂU, BIHOR, ROMANIA

(540)

Carmangeria "Casa Țăranului"

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 20.05.15; 27.05.01; 02.07.04;
02.07.23; 03.04.11; 03.04.24; 06.01.02;
01.15.11

(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde,
galben, maro, negru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 08292
(151) 18/11/2021
(732) SANADOR SRL , STR. DR. IACOB

FELIX NR. 32, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere șl dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate șl instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
hamașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
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19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucptă, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușite,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
23. Ațe și fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură și broderie, panglici și
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moș
și babă, ace și ace cu gămălie, flori artificiale,
decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,

melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente șl băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/11/2021

(210) M 2021 08293
(151) 18/11/2021
(732) HOLIDAY PLAN TOUR S.R.L.,

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 7,
CAMERA 6, ETAJ 1, AP.4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010181, ROMANIA

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

(540)

H LIDAY PLAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 18.05.01;
18.05.03

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

39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 08294
(151) 18/11/2021
(732) PROFESSIONAL DENTIST SRL,

STR. ZIMBRULUI NR. 17, PARTER,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGĂ NR.
106, BL. C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ProfessionalDentist Dental
Care by Professionals

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 02.09.10

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7621C, HEX #AB2328) , gri (Pantone
430C, HEX #7C878E)

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

35. Compilarea de rapoarte medicale, emiterea
de rapoarte medicale.
44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni sau pentru
animale, consultaţii medicale, consultanţă
privind asistenţa medical oferită de doctori
şi de alt personal medical specializat,
controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, actualizarea fişierelor şi a dosarelor
medicale personale, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza tesuturilor umane
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pentru tratament medical, efectuare analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, asistenţă medicală, asistenţă
medicală de urgenţă, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, depistare
medical (screening), efectuarea examenelor
medicale, fixare de dispozitive protetice,
furnizare de informaţii pacienţilor în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistenţă medicală, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, informaţii medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de
un laborator medical, servicii de diagnostic
chirurgical, servicii de imagistică medicală,
servicii de telemedicină, servicii de tratament
chirurgical, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienţi, servicii prestate
de medici, chirurgie, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2021 08295
(151) 18/11/2021
(732) CAMELOT - CENTRU DE

PEDAGOGIE SI ANDRAGOGIE
S.R.L., STR. CONSTANTIN CEL
MARE, NR. 26, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Centrul Camelot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.08

(591) Culori revendicate:rosu, roz, mov, Gri,
portocaliu, galben

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, furnizarea de cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri, furnizare
de centre de recreere, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii specifice școlilor
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(educație), servicii educaționale furnizate de
școli, servicii educative oferite de școli, servicii
oferite de tabere de recreere, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, furnizarea educației,
furnizarea de informații în materie de educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare
(instruire), organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, învățământ
preșcolar, educație preșcolară, servicii școlare,
servicii educaționale pentru copii.

───────

(210) M 2021 08296
(151) 18/11/2021
(732) PARADISE TRAVEL S.R.L., STR.

BASARABIEI NR.123, BLOC 16B,
AP.16, JUDETUL GALATI, GALAȚI,
800238, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

TRAVEL IDEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25

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

39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 08297
(151) 18/11/2021
(732) EUGEN MORARU, STR.

MOHORULUI, NR. 1, BL. 139,
SC. 3, ET. 9, AP. 127, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)
LOVENTURIERII

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, tricouri imprimate,
șepci sportive, șepci (articole de îmbrăcăminte),
articole de încălțăminte, bandane (articole de
îmbrăcăminte).
38. Comunicare de informații prin mijloace
electronice, servicii de comunicații audio, servicii
de comunicații audiovizuale, servicii de încărcare
de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de transmisie electronică de imagini, servicii
de transmisie electronică de informații, servicii
de transmisie video, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, furnizarea accesului
la blog-uri, comunicare prin bloguri online,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, difuzare de material audio și video
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pe internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet.

───────

(210) M 2021 08298
(151) 18/11/2021
(732) ALEXANDRU-ADRIAN

GEORGESCU, STR. MĂGURA
NR.4, ET.1, AP.5, JUDETUL TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

MAS WOODSHOP Est
2017 made with passion

We create, YOU enjoy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 07.15.20

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere

pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mobilier, mobilier de baie, mobilier de
bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din
lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine.

───────

(210) M 2021 08299
(151) 18/11/2021
(732) DOREL VOICU, STR.

MORUZEŞTILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

EXCLUSIV BAND
LIVE MUSIC & MORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 22.01.05

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

41. Divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți, producţia de
spectacole, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de disc jockey, servicii
oferite de disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, prezentarea prestaţiilor
live, compunerea de melodii, educaţie,
furnizarea de instruire, activităţi sportive şi
culturale, servicii de inginerie de sunet pentru
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evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de discotecă, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de editare video pentru
evenimente, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, producție
de evenimente de divertisment în direct,
organizare de evenimente muzicale, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale.

───────

(210) M 2021 08300
(151) 18/11/2021
(732) OLEA SRL, STR. DUMBRAVA

MINUNATĂ, NR. 1A, JUDETUL
SUCEAVA, FĂLTICENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

KLUNKER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2925 C, 2985 C, 660 C, 646 C)

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

10. Dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, perne de aer pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice pentru
scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, fotolii de uz medical
sau stomatologic, dinţi artificiali, maxilare
artificiale, membre artificiale, piele artificială
pentru scopuri chirurgicale, aparate pentru
respiraţie artificială, ochi artificiali, bandaje
ortopedice pentru articulaţii/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăviţe renale
pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
implanturi biodegradabile de fixare a oaselor,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate
de kinetoterapie de uz medical, analizoare
pentru măsurarea grăsimii corporale, aparate
pentru monitorizarea compoziţiei corporale,
ghete pentru scopuri medicale, brăţări pentru
scopuri medicale, stimulatoare cerebrale, perii
pentru curăţarea cavităţilor corporale, canule,
truse pentru instrumente utilizate de medici,
truse dotate cu instrumente medicale, catguturi,
catetere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
compresoare (chirurgicale), plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, comprese de răcire
pentru prim ajutor, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, cornete acustice, pense auriculare,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie pentru deget
utilizate în scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, gastroscoape,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
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masaj, hemocitometre, proteze capilare, aparate
auditive, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, seringi hipodermice, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală / proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, aparate
de rezonanţă magnetică (irm) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale,
fire-ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, pivoţi
pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, foarfeci
pentru chirurgie, eşarfe (bandaje de susţinere),
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
sonde chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii

dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
tomografe pentru scopuri medicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, bastoane pentru scopuri medicale,
aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă,
realizate din materiale artificiale, camere de
inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, tăietoare de pastile, măşti
sanitare pentru scopuri medicale, măşti cu
led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, echipament stomatologic, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, aparate cu raze x
pentru imagistică dentară, portamprente
dentare, alezoare dentare, articulatoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, coroane dentare,
punți dentare, excavatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, implanturi dentare,
pivoți dentari, turbine dentare, gutiere dentare,
protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz dentar,
spatule pentru amalgam dentar, lămpi pentru
tratament dentar, aparate dentare pentru frezare,
canule pentru seringi dentare, aparate dentare
de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
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confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate
cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele de uz
personal, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de examinare special
concepute pentru uz dentar, proteze dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, freze folosite
în stomatologie, clești de uz stomatologic,
ace de uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, tuburi
de uz stomatologic, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),

aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere,
de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare, de uz stomatologic,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic,
proteze stomatologice, piese protetice pentru
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia stomatologică, mănuși pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, aparatură medicală.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
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furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor

în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, cu ridicata şi comerţ
online în legătură cu: dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
ochi artificiali, bandaje ortopedice pentru
articulaţii, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje elastice, tăviţe renale pentru scopuri
medicale, ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri electrice (pentru
scopuri medicale), implanturi biodegradabile
de fixare a oaselor, pături electrice (pentru
scopuri medicale), aparate pentru testarea
sângelui, aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale, brăţări
pentru scopuri medicale, stimulatoare cerebrale,
perii pentru curăţarea cavităţilor corporale,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
catguturi, catetere, clipsuri (chirurgicale),
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îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, compresoare (chirurgicale), plasturi de
răcire pentru scopuri medicale, comprese de
răcire pentru prim ajutor, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare
(electrice), fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, cornete acustice, pense auriculare,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri
medicale, dispozitive de protecţie pentru deget
utilizate în scopuri medicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
dispozitive galvanice terapeutice, gastroscoape,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
masaj, hemocitometre, proteze capilare, aparate
auditive, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire electrice (pentru scopuri medicale),
termofoare electrice (pentru scopuri medicale),
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă pentru
scopuri medicale, seringi hipodermice, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi, elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi (ortopedice), bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală, proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, aparate
de rezonanţă magnetică (irm) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale,
fire-ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, pivoţi
pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,

lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, foarfeci
pentru chirurgie, eşarfe (bandaje de
susţinere), sfigmotensiometre, aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale, sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele (chirurgicale), linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile (chirurgicale), stetoscoape,
sonde chirurgicale, bureţi chirugicali, aparate
şi instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, roboţi
chirurgicali, bandaje suspensoare, ace de
sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale, aparate
utilizate în analizele medicale, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură (chirurgicale),
tomografe pentru scopuri medicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri medicale, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, bastoane pentru scopuri medicale,
aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare de
medicamente, glucometre, dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
lămpi curative de uz medical, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă
(realizate din materiale artificiale), camere de
inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale, naniţi
pentru scopuri medicale, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
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susținere, echipament stomatologic, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, aparate cu raze x pentru
imagistică dentară, portamprente dentare,
alezoare dentare, articulatoare dentare, freze
dentare, spectrocolorimetre dentare, coroane
dentare, punți dentare, excavatoare dentare,
suporturi dentare , sonde dentare , implanturi
dentare, pivoți dentari, turbine dentare, gutiere
dentare, protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz dentar,
spatule pentru amalgam dentar, lămpi pentru
tratament dentar, aparate dentare pentru frezare,
canule pentru seringi dentare, aparate dentare
de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate
cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare ,
scobitori cu ață dentară (altele decât cele de uz
personal), fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de examinare special
concepute pentru uz dentar, proteze dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale

artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
aplicarea razelor laser (de uz stomatologic),
aparate de diagnosticare cu ultrasunete (pentru
uz stomatologic), dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
casete pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, rame pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, freze folosite
în stomatologie, clești de uz stomatologic,
ace de uz stomatologic, lasere de uz
stomatologic, seringi de uz stomatologic, tuburi
de uz stomatologic, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, instrumente protetice pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),
aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere
(de uz stomatologic), echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare (de uz stomatologic),
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic,
proteze stomatologice, piese protetice pentru
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia stomatologică, mănuși pentru uz
stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, aparatură medicală.
40. Servicii de tehnician dentar, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
fabricare la comandă de proteze dentare,
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fabricare la comandă de proteze dentare și
danturi.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali, anestezie
dentară, servicii de igienă dentară, servicii
oferite de clinici dentare, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, stomatologie,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────

(210) M 2021 08301
(151) 18/11/2021
(732) DM DROGERIE MARKT, STRADA

CREMONA, NR.2, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII, STR
POVERNEI, NR. 7, ET. 2, APT.
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MEREUAVANTAJOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.11;
26.01.03

(591) Culori revendicate:rosu , alb, albastru,
galben

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

3. Produse de drogherie, abrazivi, aerosoli
pentru improspatarea si curatarea pielii,
agenți de clătire pentru rufe, alifii de uz
cosmetic, alifii, unguente (nemedicinale), apă
de colonie, apă de gura, apă de parfum,
apă de toaletă, articole de parfumerie și
odorizante, preparate cosmetice pentru baie,
balsamuri (nemedicinale), cosmetice, cosmetice
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cremă cosmetică pentru piele,
creme de ras, creme de corp (nemedicinale),
creme de baie (nemedicinale), creme cu
protecție solară, creme depilatoare, creme
hidratante, deodorante și antiperspirante, creme
pe bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
farduri, geluri cu săpun, geluri de baie, lapte de
corp, odorizante de casă, loțiuni nemedicinale,
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paste de dinți, parfumuri, preparate pentru
baie, preparate pentru aromaterapie, preparate
pentru curățare și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, preparate pentru spălare,
produse cosmetice, produse hidratante, produse
exfoliante, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri și geluri, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.
5. Adezivi de uz dentar și stomatologic,
alimente pentru bebeluși, alifii medicinale,
analgezice, antioxidanți, antiseptice, băuturi
de uz medical, bandaje adezive, articole
absorbante pentru igiena personală, ape de
gură, calmante, capsule de tuse, capsule
decongestionante, creme medicinale, comprese,
dezinfectanți și antiseptice, digestive, diuretice,
fibre dietetice, geluri antibacteriene, geluri
antiinflamatoare, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, lubrifianți igienici, medicamente,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
plasturi, preparate farmaceutice, preparate
dermatologice, preparate medicale, preparate
multivitaminice, preparate oftalmologice,
preparate și articole sanitare, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, remedii naturale
și farmaceutice, scutece de hârtie, scutece
de pânză, scutece de unică folosință,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
si preparate dietetice, suplimente nutritive,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente medicinale.
29. Oleaginoase, arahide, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lapte, chipsuri de
legume, chipsuri din fructe, coji de fructe, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
deserturi pe bază de fructe, deserturi pe bază
de lapte artificial, fructe uscate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, lapte de
migdale, lapte de soia, lapte praf de cocos,
lapte praf de soia, produse lactate și înlocuitori,
produse din fructe uscate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Alimente pe bază de cacao, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman,
alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, arome alimentare, biscuiți, băuturi din
cafea, băuturi din ceai nemedicinale, batoane
dulci, batoane energetice pe bază de cereale,
batoane pe bază de grâu, batoane de cereale
și batoane energizante, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, bomboane, biscuiți

sărați, cacao, cereale, ceai, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, ciocolată, condimente,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, deserturi cu musli, deserturi pe
bază de ciocolată, dulciuri din ciocolată, dulciuri
gumate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
ovăz, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de porumb,
glazuri dulci și umpluturi, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, jeleuri,
müsli, porridge, prăjituri, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), șerbeturi
și sorbete, siropuri și melasă, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri și umpluturi dulci,produse
apicole,respectiv miere, miere Manuka, propolis
de uz alimentar, miere cu plante aromatice,
laptisor de matca, produse din si pe baza de
miere, snack-uri dulci și sărate, din cereale sau
fructe.
35. Campanii publicitare de informare,
campanii publicitare online și offline de
prezentare a produselor și ofertelor,
campanii de responsabilizare, conștientizare și
sustenabilitate, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de retail online
și offline prin intermediul rețelei de magazine,
servicii de prezentare a produselor online prin
intermediul website-ului și a aplicațiilor de
vânzare online, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
cosmetice, produse de igienă, produse de
îngrijire personală, produse de curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie.

───────

(210) M 2021 08302
(151) 18/11/2021
(732) MDE CONVERTING, SOS

CHIRNOGI, NR 2A, JUDET
CALARASI, OLTENITA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

MDE CONVERTING
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.08;
26.11.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #fe0000),
negru (HEX #000000)

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

12. Parti si accesorii pentru vehicule,
respectiv:dispozitive adaptate de fixare a
pieselor de automobile de caroseria
automobilelor.

───────

(210) M 2021 08303
(151) 18/11/2021
(732) CĂSUŢA CU POVEŞTI VORONEŢ

S.R.L., STR. VORONEŢ, NR.
211 BIS, JUDET SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDET
IASI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Tocător de ... Nervi!

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.05.20

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

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
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pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de

grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăni
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
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sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât

cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de
lână pentru curăţare, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, sucitoare
pentru patiserie, tocătoare, tocătoare pentru
brânză, tocătoare din lemn (ustensile), tocătoare
din lemn pentru bucătărie, suporturi pentru
tocătoare.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
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afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.

───────
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(210) M 2021 08306
(151) 18/11/2021
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

BRÂNDUSELOR NR 7, BLOC G3,
SCARA 1, ETAJ 3, AP. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 031254, ROMANIA

(540)
BREWZEUS

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, pahare din plastic sau hârtie, căni
cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi ceai,
servicii de ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi
produse de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de
servit), infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare
si strecuratoare de ceai, ceainice (neelectrice),
cutii/recipiente pentru cafea şi pentru ceai
(articole de masă), termosuri, capace, vesela,
tacamuri si ustensile de bucatarie, căni de cafea
şi ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri
pe bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de
cafea (cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu
arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata,

cacao şi cafea artificială, bauturi nealcoolice
pe baza de cafea, ceai, cacao si ciocolata,
preparate nealcoolice gata de băut, preparate
pe baza cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf
de cafea în capsule, ceai în capsule, pudră
de cacao în capsule, pulberi de băuturi pe
bază de cafea, cacao sau ceai în capsule,
infuzii, extracte si esente din cafea si ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strecurătoare de ceai, ceainice
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(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esenţe din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru 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, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 08307
(151) 18/11/2021
(732) PERLA WAREHOUSE SRL,

CALEA DOROBANTILOR NR.
111-131, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Mojarul cu povesti

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
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picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază

de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz
farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
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în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării, ochelari, ochelari de
soare, ustensile cosmetice și de toaletă și
articole de baie, perii de păr.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire
la frumusețe, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la
oameni, servicii de artă corporală, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare
de rețete în farmacii, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție

medicală, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de crioterapie,
servicii de meditație, servicii de îngrijire
mentală, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
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de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor.
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clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate

biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază
de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
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medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz
farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de

vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării, ochelari, ochelari de
soare, ustensile cosmetice și de toaletă și
articole de baie, perii de păr.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire
la frumusețe, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la
oameni, servicii de artă corporală, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare
de rețete în farmacii, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de crioterapie,
servicii de meditație, servicii de îngrijire
mentală, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
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medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor.

───────

(210) M 2021 08309
(151) 18/11/2021
(732) PERLA WAREHOUSE SRL,

CALEA DOROBANTILOR NR.
111-131, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

#pharmacycleanroom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 11.03.07; 05.03.13

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

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
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medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază
de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi

legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz
farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
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de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării, ochelari, ochelari de
soare, ustensile cosmetice și de toaletă și
articole de baie, perii de păr.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire
la frumusețe, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la
oameni, servicii de artă corporală, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare
de rețete în farmacii, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, servicii de crioterapie,
servicii de meditație, servicii de îngrijire
mentală, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu

unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor.

───────
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(210) M 2021 08310
(151) 18/11/2021
(732) CRIS-MOB SRL, STR. IULIU

MANIU NR.26, JUDEȚ MEHEDINȚI,
DROBETA TURNU SEVERIN,
200226, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)
LIVOLO

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

9. Întrerupătoare, întrerupătoare tactile
electronice, întrerupătoare de curent, prize
electrice, rame pentru prize electrice,
întrerupătoare de curent electric.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, administrație
comercială, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat.

───────

(210) M 2021 08311
(151) 18/11/2021
(732) PERLA WAREHOUSE SRL,

CALEA DOROBANTILOR, NR.
111-131, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Crisia Farm

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

3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru

curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
farduri, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (produse de toaletă), preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, săpunuri și geluri, produse pentru
epilare și bărbierit, uleiuri de față, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, odorizante de
casă, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, odorizante, produse
pentru toaletă nemedicinale, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
produse de curățat, detergenți de uz menajer,
lichide degresante, lichide de curățare, lichid de
spălare, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
produse de curățare pentru vehicule, produse
pentru spălare, șervețele umede impregnate
cu un produs de curățat, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, săpun praf, săpun
de uz casnic, substanțe degresante, uleiuri
de curățare, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă
de dinți ingerabilă, comprimate de pastă de
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dinți solidă, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, creme
pentru recuperare de uz cosmetic, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, apă de javel,
apă parfumată pentru lenjerie, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopuri medicale, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, detergenți pentru spălarea vaselor,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse pentru clătire, produse
de curățare sub formă de spray pentru
materiale textile, produse de curățare sub
formă de spume, produse de curățare de
uz casnic, produse pentru decolorare, sodă
caustică, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, adeziv pentru extensii de
păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam pentru
cuticule, ceruri de masaj, produse cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru pedichiură,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), piatră ponce,
lumânări de masaj de uz cosmetic, loțiuni
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), henna
(vopsea cosmetică), gel de aloe vera de uz
cosmetic, dischete demachiante din vată, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic, ulei de
ricin de uz cosmetic, trusă pentru cosmetice,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale de cedru, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,

uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, aromatizanți pentru parfumuri, loțiuni
bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave
sau apă de colonie, dar și ca deodorante, de-
asemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), sprayuri pentru corp
(nemedicinale), pulverizatoare pentru corp,
produse de parfumerie, uleiuri naturale pentru
parfumuri, deodorante de uz uman şi veterinar
și antiperspirante, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice funcționale,
creme bb de înfrumusețare, coloranți cosmetici,
creme și loțiuni cosmetice, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate, conuri
parfumate, bețișoare parfumate, potpuriuri
parfumate, pudră de talc parfumată, pietre
parfumate din ceramică, substanțe aromatizante
pentru parfumuri, spray parfumat pentru casă,
extracte de flori (parfumerie), preparate pentru
parfumarea camerei, lotiuni parfumate pentru
corp, sfere parfumate (substanțe aromatice),
săruri de baie parfumate, conuri de pin
parfumate, odorizanți de cameră, produse
de parfumare pentru cameră, difuzoare cu
fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
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intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei pentru
barbă, tratamente pentru păr, ser de păr, rimel,
geluri pentru duș, produse de curățare pentru
mâini, săpun lichid, șampoane pentru corp,
săpun pentru utilizare fără apă., parfumuri pentru
corp, baze pentru parfumuri de flori, parfumuri
de camera sub formă de spray, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse și
articole pentru igienă, preparate și articole
dentare, remedii naturale și farmaceutice,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate și materiale de diagnostic,
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie

de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază
de multivitamine, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente antioxidante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente nutritive,
ageluri antibacteriene, preparate şi articole
sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice, alcool
medicinal, antiseptice, bactericizi pentru uz
medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
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de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse şi
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, ape de
gură de uz medical, ape de gură antiseptice,
bandaje şi plasturi medicali, preparate de toaletă
medicinale, tonice (medicamente), drajeuri
(medicamente), agenți de administrare de
medicamente care facilitează administrarea
de produse farmaceutice, balsamuri de uz
farmaceutic, analgezice de uz farmaceutic,
creme farmaceutice.
10. Dispozitive pentru mobilitate, dispozitive
pentru protecția auzului, echipament pentru
exerciții fizice, instrumente ajutătoare pentru
hrănire și suzete, instrumente ajutătoare pentru
sex, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume

chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare
de uz medical, aparate de acupunctură,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipament chirurgical și de
tratare a rănilor, dispozitive auditive, biberoane,
inele pentru erupția dentară, jucării care
zornăie cu inele pentru dentiție încorporate,
linguri antivărsare pentru administrarea
medicamentelor la copii mici, suzete, sticle
pentru biberoane, recipiente pentru biberoane,
protecții pentru biberoane, pompe de sân, tetine.,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, farduri,
săpunuri și geluri, preparate pentru baie,
deodorante si antiperspirante, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru igiena orală, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare și
odorizante, dezinfectanți, geluri pentru curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
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dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse si articole
pentru distrugerea daunatorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru exercitii
fizice, dispozitive pentru protectia auzului,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, aparate și
instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate, şi părți și
accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărucioare
pentru copii, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu batiste, șervetele și prosoape,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament

pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție și
viziere., servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr., servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
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cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, asamblare
de produse pentru terți, asamblare la
comandă de componente electronice pentru
dispozitive medicale, fabricare la comandă de
produse farmaceutice, fabricare la comandă
de lentile oftalmice pentru ochelari, fabricare
la comandă de dispozitive medicale pentru
alte persoane, fabricare la comandă de
biofarmaceutice, preparare personalizată de
suplimente alimentare pentru oameni, producție
personalizată de cosmetice pentru alte
persoane.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii de instruire în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, publicare de
texte medicale, publicare de publicații medicale,
predare în domeniul medical, organizarea de
simpozioane medicale referitoare la științele
marine, instruire și învățământ medicale,
instruire în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de formare pentru asistente medicale, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal
sau terapeutic, cursuri de pregătire în medicină,
instruire, educație, servicii educative în domeniul
farmaceutic, publicare de rezultate ale studiilor
clinice pentru preparate farmaceutice, publicare
de publicații medicale, pregătire în domeniul
plantelor medicinale, instruire în domeniul
medical, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, instruire în domeniul
asistenței medicale și al nutriției, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
de proiectare, furnizare de informații științifice în
domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor

aferente, analize de laborator în domeniul
cosmeticii, analiză de laborator, analize de
laborator în domeniul bacteriologiei, analize de
laborator în domeniul chimiei, cercetare de
laborator în domeniul expresiei genice, cercetare
de produs, cercetare de laborator în domeniul
cosmeticii, cercetare de laborator, cercetare cu
privire la alimente, cercetare în domeniul îngrijirii
părului, cercetare genetică, cercetare și analiză
științifică, cercetare referitoare la insecticide,
servicii tehnologice științifice, servicii în domeniul
științei naturale, servicii de testare de laborator,
servicii de laborator veterinar, servicii de
laborator, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul anticorpilor, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul biotehnologiei,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
cercetare clinică, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicală, cercetare
privind produsele farmaceutice, cercetare în
domeniul farmaceutic, cercetare în domeniul
farmacogeneticii, cercetare și dezvoltare de
vaccinuri și medicamente, cercetare și
dezvoltare în domeniul farmaceutic și al
biotehnologiei, cercetare și dezvoltare științifică,
cercetare și testare bacteriologică, efectuarea de
teste clinice, testarea produselor farmaceutice,
servicii de cercetare de laborator privind
produsele farmaceutice, servicii de cercetare
de laborator referitoare la dermatologie,
servicii de cercetare farmaceutică, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, servicii
de cercetare și dezvoltare pentru industria
farmaceutică, servicii de cercetare și dezvoltare
în domeniul farmaceutic, servicii de dezvoltare
de produse farmaceutice, servicii de tehnologie
a informației pentru industria farmaceutică și
a îngrijirii sănătății, servicii pentru evaluarea
eficienței produselor farmaceutice, servicii
pentru evaluarea eficienței medicamentelor
veterinare,
servicii oferite de laboratoare medicale,
inspecția produselor farmaceutice, evaluare de
produse farmaceutice, servicii de calibrare
privind aparatura medicală, efectuare de teste
clinice, dezvoltare de preparate farmaceutice
și medicamente, efectuare de teste clinice în
domeniul terapiei prin acupunctură, consultanță
în domeniul cercetării farmaceutice, cercetare
științifică în domeniul farmaceuticii.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/11/2021

de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii prestate de dieteticieni,
servicii prestate de opticieni, servicii oferite
de stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
de medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,

servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor, servicii
veterinare.
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(540)
Remedium cardinale

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții virtuale
online , in scop publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, servicii de intermediere comercială,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecțiunile
medicale, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, servicii de
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publicitate pentru produse cosmetice, întocmire
de reclame, plasare de reclame, pregătirea și
distribuirea reclamelor, editare post-producție de
publicitate și reclame, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, publicitate
televizată, furnizare de asistență administrativă
a farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu port-bebe-uri, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cărucioare pentru copii, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu batiste, șervetele
și prosoape, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jocuri și jucării,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,

echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție
și viziere, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare a consumatorilor, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
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desenate, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, abonamente
la ziare, servicii publicitare privind ziarele,
abonament la ziare electronice, producție de
emisiuni de teleshopping, calcularea cotei
de audiență pentru emisiuni de radio și
televiziune, consultanță în materie de marketing
direct, campanii de marketing, creare de texte
publicitare, concepere de material publicitar,
concepere de logouri publicitare, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, concepere de broșuri publicitare,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, producție de emisiuni de
teleshopping.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, telecomunicatii,
servicii de telecomunicații, transmisie de
emisiuni televizate, emisiuni de știri (transmisii),
buletine informative computerizate, servicii de
buletine informative electronice, furnizare de
servicii de buletine informative electronice
și camere de chat online, furnizarea de
buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de spații de chat online
și de buletine informative electronice pentru
transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferințe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferință și videoconferință,
furnizare de instalații de videoconferință,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
conferințe video prin satelit, transmisie de
informații și imagini referitoare la produse

farmaceutice, medicamente și igienă, emisiuni
televizate.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decat cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, coordonare, pregătire
şi organizare de evenimente de divertisment,
culturale şi artistice, producţie audio, video,
multimedia şi fotografie, servicii educative
și de instruire, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, traducere
și interpretare, servicii de traducere, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educative sau de divertisment, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
servicii oferite de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee
(divertisment), organizarea de cursuri de
cosmetică, instruire în pilates, organizare de
cursuri de nutriție (nemedicale), servicii de
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instruire în domeniul medical, servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale și tratamentelor
aferente, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, publicare de
texte medicale, publicare de publicații medicale,
predare în domeniul medical, organizarea de
simpozioane medicale referitoare la științele
marine, instruire și învățământ medicale,
instruire în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de formare pentru asistente medicale, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal
sau terapeutic, cursuri de pregătire în medicină,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, instruire în terapia holistică prin
contact corporal (bodywork), organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri despre controlul greutății
corporale, organizare de cursuri pentru îngrijirea
corporală, servicii de sport și fitness, furnizare
de publicații electronice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, servicii
veterinare, stomatologie, servicii prestate de
opticieni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
servicii de îngrijire mentală, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de

meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii prestate de dieteticieni,
servicii prestate de opticieni, servicii de
stomatologie, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de terapie cu ventuze, terapie cu
unde de șoc, servicii de centre de sănătate
(ambulatorii), asistență medicală la domiciliu,
consiliere în materie de sănătate, consiliere cu
privire la diete și nutriție, chiropractică, centre
rezidențiale de asistență medicală, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
consiliere genetică, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
servicii de fizioterapie, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea sănătății
umane, masaj, reabilitare fizică, monitorizarea
pacienților, servicii de acupunctură, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, recomandări în
materie de alergii, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii de logopedie,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea
de rapoarte medicale (servicii medicale),
consiliere medicală, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furnizare de informații referitoare la
produse farmaceutice, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, furnizare de informații
referitoare la medicină, preparare și dozare
de medicamente, prepararea de rețete de
către farmaciști, servicii de informații despre
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prepararea și dozarea de medicații, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor, servicii
veterinare.

───────

(210) M 2021 08314
(151) 18/11/2021
(732) CHRISTIAN CAR SRL, STR.

EUROPA UNITA, NR. 11, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
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TURISTIC Păltiniș

(531) Clasificare Viena:
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(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
alb

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

29. Carne, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
carne, pește, păsări și vânat, extracte din carne,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri

și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
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carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi, unt cu
miere.
30. Pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),

preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin carne, produse din aluat gata de
copt, făină de cereale, miere naturală, înlocuitori
de miere, miere maturată natural, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, produse tartinabile
dulci (miere), miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, glazuri de miere
pentru șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
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de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, 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, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, băuturi sportive
bogate în protein, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
ape de masa, suc de roşii (băutură), siropuri
de fructe, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea

unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii
în direct cu scop cultural sau de divertisment,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe cu scop educativ, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
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şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, servicii de
formare cu privire la curățenia în hoteluri, servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, furnizare de
instalații de divertisment în hoteluri.
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere,
rezervări de hoteluri, rezervări de hoteluri,
rezervări la hoteluri, servicii de catering hotelier,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru terți,
rezervare de cazare la hotel, organizare de mese
la hoteluri, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
informații cu privire la hoteluri, închiriere de
mobilier pentru hoteluri, închiriere de draperii
pentru hoteluri, închiriere de prosoape pentru
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, rezervare de camere de hotel pentru
călători, rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, închiriere de
învelitori pentru pardoseli de hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, servicii de
consultanță referitoare la instalațiile hotelurilor,
servicii prestate de agenții pentru rezervări
la hotel, servicii electronice de informații cu
privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri oferite pe internet, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de informații hoteliere printr-un site
web, furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervare
de camere de hotel, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă

mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu
scop cultural educațional și de divertisment,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
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temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de
vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulota mobilă, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne de pasăre de curte și carne de porc
refrigerate și congelate rapid, pasăre întreagă
de curte refrigerată sau congelată rapid cu sau
fără măruntaie și produse din carne de pasăre
de curte tăiate, carne de pasăre de curte sau
carne de porc murată și/sau condimentată și/
sau marinată, tratată termic sau netratată termic,
prăjită, gătită, refrigerată sau congelată rapid,
carne de pasăre de curte sau carne de porc
refrigerată sau congelată rapid, acoperită cu un
înveliș ce conține condimente, aditivi pe bază
de cereale și o combinație a acestora, carne
de pasăre sau came de porc tratată termic
sau netratată termic, prăjită, gătită, refrigerată
sau congelată rapid, acoperită și/sau umplută
cu condimente și alte substanțe de origine
vegetală și/sau animală, mâncăruri preparate
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, preparate alimentare
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, produse din carne de
pasăre de curte sau carne de porc refrigerate,
congelate rapid, pane sau nepane, umplute sau
neumplute, pregătite sau gata de gătit, produse
procesate preparate din sau care conțin carne
de pasăre de curte sau carne de porc, produse
tip cârnați roșii precum parizer, cârnat vienez
(Vienna sausage), cârnați saveloy (saveloys) și
cârnați Frankfurter, pe bază de carne de pasăre
de curte sau carne de porc, mezeluri, șuncă,
ficat, pastă de ficat, cârnați semiuscați și uscați,
salamuri și produse din maț natural și artificial,
conținând carne de pasăre de curte sau carne
de porc, produse din carne de pasăre de curte
și de porc, sterilizate, produse din carne de
pasăre de curte și de porc, liofilizate, extracte din
carne, carne în aspic, carne conservată, supe,
supă tip bouillon (bouillon), concentrate de supă
tip bouillon (bouillon concentrates), preparate
pentru supa tip bouillon, bacon, burtă, carne

sărată, măduvă de animale de uz alimentar,
păsări de curte, nu vii, preparate făcute din
preparate de grăsimi de carne de pasăre de curte
și carne de porc și amestecuri, carne de pasăre
de curte, carne de porc, cu sau fără condimente,
în ulei vegetal, în special ulei de floarea soarelui
și ulei de măsline, produse din carne de pasăre
de curte, de porc, tratate termic sau netratate
termic, în recipiente, conservate, tăiate cubulețe
sau întregi, ouă.
30. Sandvişuri.

───────
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Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 07985/06.11.2021, 
publicată în 09.11.2021, se scoate de la publicare, deoarece taxele de înregistrare și 
publicare aferente cererii nu au intrat in contul OSIM. 
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publicată în 22.11.2021, se scoate de la publicare, deoarece taxele de înregistrare și 
publicare aferente cererii nu au intrat in contul OSIM. 

 


