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Cereri Mărci publicate în 26/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02795 19/04/2021 CSABA ISTVAN LASZLO

KRECHT
FIT KREATOR

2 M 2021 02822 19/04/2021 CLAUDIA MAZILU Secretele muzicii

3 M 2021 03098 19/04/2021 HELEN PATER F & H ARBOVITAE NUTRITION

4 M 2021 03172 19/04/2021 IONUT CRISTIAN CONSTANTIN SH MANIA

5 M 2021 03175 19/04/2021 VAN NELLE TABAK
NEDERLAND BV

RIZLA VIOLET POLAR

6 M 2021 03176 19/04/2021 SC CEMIX ROMANIA SRL academia de mortare CEMIX
ROMANIA

7 M 2021 03177 19/04/2021 HERMES UNIVERSAL SRL Care Fresh

8 M 2021 03178 19/04/2021 S.C. BEROE GAMES S.R.L PLAYER

9 M 2021 03179 19/04/2021 MUZEUL NATIONAL AL
BUCOVINEI

VORONEŢIANA

10 M 2021 03180 19/04/2021 POFTEINCUTIE POFTE N CUTIE

11 M 2021 03181 19/04/2021 SC ANTIBIOTICE SA SimbiFlora

12 M 2021 03182 19/04/2021 S.C. CDA CONFORT STEEL
SRL

CDA Confort Steel

13 M 2021 03183 19/04/2021 JETHARAM NEMARAM
GEHLOT

NISHA

14 M 2021 03184 19/04/2021 JETHARAM NEMARAM
GEHLOT

YUTIKA

15 M 2021 03185 19/04/2021 PENTAGON SRL TERAWELD

16 M 2021 03187 19/04/2021 NICA DANIEL eWe RESIDENCE

17 M 2021 03188 19/04/2021 Skoda Team Services SRL Skoda Team Services

18 M 2021 03189 19/04/2021 ROBERT ADAM EURO CLUB MIORITIC Dr. ILIE
LUPU in memoriam

19 M 2021 03190 19/04/2021 IFIGENIA IMPEX SRL REGAL BALROOM

20 M 2021 03191 19/04/2021 CONSTRUCTIM IMOBILIARE
SRL

E-arhive

21 M 2021 03192 19/04/2021 MEDICAL TERRA POINT SRL MEDICAL TERRA POINT

22 M 2021 03193 19/04/2021 FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE
DAN VOICULESCU

MyWay-build your future

23 M 2021 03194 19/04/2021 IOAN IONESCU-ANDREI INBITUINer
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03195 19/04/2021 BONDUELLE CENTRAL

EUROPE KFT
Bonduelle CEREALI with
pumpkin and buckwheat
CEREAL AND VEGETABLE MIX

25 M 2021 03196 19/04/2021 BONDUELLE CENTRAL
EUROPE KFT

Bonduelle CEREALI with green
beans and barley cereal and
vegetable MIX

26 M 2021 03197 19/04/2021 SOFIA A ROMÂNIEI Principesa Sofia

27 M 2021 03198 19/04/2021 LICEUL TEORETIC ATLAS ȘCOALA ATLAS

28 M 2021 03200 19/04/2021 VALROM INDUSTRIE SRL Easy FONO

29 M 2021 03201 19/04/2021 ALEXANDRU BADAN TraLaLa

30 M 2021 03202 19/04/2021 ZAPCA OANA PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

Micile Miracole

31 M 2021 03203 19/04/2021 ASIGURAREA ROMANEASCA -
ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA

Europe One Building

32 M 2021 03204 19/04/2021 ULV MOTORER S.R.L. ULV motorer

33 M 2021 03205 19/04/2021 GLAMNODE SRL INFINITE LOVE

34 M 2021 03206 19/04/2021 SC SCL BRAND CONSULTING
SRL

SCOLE

35 M 2021 03207 19/04/2021 5 TG SMILE COFFEE SA Urban Breakfast

36 M 2021 03208 19/04/2021 MIHAIL VICTOR PADURARU R iREQUEST
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(210) M 2021 02795
(151) 19/04/2021
(732) CSABA ISTVAN LASZLO

KRECHT, STR. MATEI CORVIN
NR. 212, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

FIT KREATOR

(531) Clasificare Viena:
17.02.04; 02.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

8. Fiare (unelte de mana neelectrice).
10. Aparate de kinetoterpie de uz medicinal,
aparate pentru exerciţii fizice de uz medical,
aparate de fizioterapie, aparate de tracţiune
pentru scopuri medicale.
28. Haltere, aparate pentru culturism/aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului,
extensoare pentru piept (aparate de exerciţii)/
aparate de exerciţii (extensoare), diiscuri pentru
sporturi, gantere, aparate de gimnastica,aparate
pentru exerciţii fizice, biciclete staţionare de
antrenament.
35. Publicitate, regruparea în beneficiul terţilor,
a unei game diverse de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spaţiu fizic si/
sau online, cu amănuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, producţia de clipuri
publicitare, demonstraţii cu produse.

41. Antrenare (instruire ), fumizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, predarea
gimnsticii, efectuarea antrenamentelor de
fitness, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate si fitness),
organizarea de expoziţii in scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
servicii deinstructor personal ( antrenament de
fitness), furnizarea de facilitaţi sportive, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire,
organizarea si susţinerea de ateliere (instruire).
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
chiropractică, masaj, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 02822
(151) 19/04/2021
(732) CLAUDIA MAZILU, INT VASILE

MUSCA, NR 15 A, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052411, ROMANIA

(540)
Secretele muzicii

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

41. Furnizarea de instruire online, furnizarea de
tutoriale online.

───────

(210) M 2021 03098
(151) 19/04/2021
(732) HELEN PATER, STR. BRANULUI

NR. 4, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

F & H ARBOVITAE NUTRITION
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(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

35. Servicii de informaţii comerciale referitoare
la suplimente nutritive, servicii de vânzare cu
amănuntul şi ridicata a suplimentelor nutritive,
distribuire de materiale publicitare, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog a
suplimentelor nutritive, servicii de publicitate,
marketing şi promovare pentru suplimente
nutritive, management şi servicii administrative
cu privire la suplimentele nutritive, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
suplimente nutritive, organizarea şi coordonarea
de târguri şi expoziţii în scopuri publicitare
referitoare la suplimentele nutritive, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de suplimente nutritive pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri (exceptând transportul lor),
servicii furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul si cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice (de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping) toate referitoare la suplimentele
nutritive.

───────

(210) M 2021 03172
(151) 19/04/2021
(732) IONUT CRISTIAN CONSTANTIN,

CHEIUL DAMBOVITEI 26, VILA
C201, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
SH MANIA

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

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

───────

(210) M 2021 03175
(151) 19/04/2021
(732) VAN NELLE TABAK NEDERLAND

BV, SLACHTEDYK 28A, JOURE,
8501 ZA, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

RIZLA VIOLET POLAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Hartie, carton, carduri facute din hartie sau
carton, carduri aromatice sau aromate facute
din hartie sau carton continand sau infuzate cu
substante aromatice, esente sau arome, hartie si
carton tratate sau infuzate cu parfumuri, esențe
si arome.
30. Arome (flavourings) fiind esente si aditivi
pentru scopuri ne-nutritionale, arome (flavours)
fiind esente si aditivi pentru hartie si carton.
34. Tutun, indiferent daca este fabricat sau
nefabricat, produse din tutun, inlocuitori de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/04/2021

tutun, nici unul fiind pentru scopuri medicinale
sau curative, tigari electrice si electronice,
lichide pentru tigari electrice si electronice,
arome chimice sub forma lichida utilizate pentru
reumplerea cartuselor de tigari electrice si
electronice, dispozitive de vaporizare pentru
tutun, hartii pentru tigari, tuburi pentru tigari, filtre
pentru tigari, masini de buzunar pentru rularea
tigarilor, masini manuale pentru injectarea
tutunului în tuburi, chibrituri si articole pentru
fumatori.

───────

(210) M 2021 03176
(151) 19/04/2021
(732) SC CEMIX ROMANIA SRL, STR.

SĂLIȘTE, NR.2, JUD. SIBIU,
MUNICIPIUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

academia de mortare
CEMIX ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.25; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, reclama, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de import-export,
comercializareservicii de comerț a produselor
proprii și aprovizionarea de terți (achiziția de
bunuri), consultanță și asistență în domeniul
construcțiilor și a afacerilor cu materiale de
construcții și mortare, studii de piață, sondaje de
opinie, organizare de târguri, expoziții sau orice
alte forme de prezentare spre vânzare a acestor
produse.

───────

(210) M 2021 03177
(151) 19/04/2021
(732) HERMES UNIVERSAL SRL, STR.

VLAD ȚEPEȘ NR. 116, CORP I,
CAMERA 116, JUDEȚUL GIURGIU,
MUNICIPIUL GIURGIU, 080093,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
Care Fresh

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2021 03178
(151) 19/04/2021
(732) S.C. BEROE GAMES S.R.L,

STRADA NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C1, ET. 1, BIROUL
NR. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51,, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTORUL
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PLAYER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17
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(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin intermediul
materialului publicitar, marketing, organizate
de proiecte de afaceri şi organizaţionale,
lucrări administrative şi de birou pentru
companii, companii şi asociaţii, servicii de
consultanţă în afaceri, servicii ale unui
francizor pentru organizatorii turneelor, şi anume
consiliere comercială şi de afaceri cu privire
la planificarea, înfiinţarea şi implementarea
turneelor, evenimentelor de divertisment şi de
agrement, servicii de comerţ, evenimente de
călătorie sportivă, sponsorizare sub formă de
consultanţă în afaceri, inclusiv organizarea şi
implementarea de evenimente de marketing
şi / sau proiecte de marketing, lucrări de
birouri administrative pentru companii, companii
şi asociaţii, publicitate, marketing, sponsorizare
sub formă de publicitate care promovează
vânzarea, înscrierea şi utilizarea de maşini de
distracţie, maşini de jocuri, maşini de sport,
maşini de informare, maşini de muzica, jocuri
electronice, maşini de joc, echipamente sportive,
maşini de cazino, mese de ruletă, joc de cărţi
mese, publicitate, marketing, sponsorizare prin
utilizarea de maşini de distracţie, maşini de
jocuri, maşini de sport, maşini de informare,
maşini de muzică, jocuri/electronice, maşini
de jocuri şi echipamente sportive, consultanţă
în afaceri privind înfiinţarea de restaurante,
locaţii, facilităţi sportive şi cazinouri, exploatarea
instalaţiilor, cu maşini de distracţie, maşini de
jocuri, maşini de sport, maşini de informare,
maşini de muzică, jocuri electronice, maşini
de joc şi echipamente sportive în scop
comercial, administrarea afacerilor, servicii de
redactarea de texte publicitare, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, agenţii de
marketing, servicii de publicitate pentru servicii
de jocuri de noroc pe: internet, televiziune,
televiziune interactivă, telefonie mobilă şi fixă.
41. Servicii de jocuri de noroc in scopuri
de divertisment, servicii de casino (jocuri de
noroc), servicii de informare privind jocurile
de noroc, servicii de casino, pariuri si jocuri
de noroc, coordonare de jocuri de noroc
pentru mai mulţi jucători, furnizarea de facilitaţi
pentru cazinouri (jocuri de noroc), activităţi de
cazino, jocuri de noroc la mese şi maşini,
educaţie, instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
şi desfăşurarea de evenimente educaţionale,
recreative, sportive, culturale şi muzicale,
servicii de divertisment, divertisment, servicii
în domeniul jocurilor (electronice), furnizate

printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, servicii de cazinou, inclusiv cazinouri
online, organizarea şi desfăşurarea de jocuri
de noroc şi jocuri de noroc, online sau de
altă natură, inclusiv bingo, jocuri de cărţi,
ruletă, jocuri slot machine, jocuri de cărţi
zero, jocuri instantanee de câştig, precum
şi concursuri, turnee şi competiţii în acest
domeniu, servicii de loterie, servicii de arcade
şi centre de divertisment, instruiri şi cursuri,
organizarea şi desfăşurarea de prelegeri,
ateliere, simpozioane, seminarii, congrese,
conferinţe şi alte asemenea evenimente,
inclusiv în domeniul jocurilor de noroc şi al
jocurilor de noroc, servicii de editare, publicare,
împrumutarea şi distribuirea de cărţi, reviste,
ziare, reviste, pliante, broşuri şi alte tipărite
şi periodice, precum şi publicaţii electronice,
inclusiv în domeniul jocurilor de noroc şi al
jocurilor de noroc, furnizarea de sfaturi, educaţie
şi informaţii cu privire la serviciile menţionate
anterior, serviciile menţionate anterior şi prin
intermediul reţelelor\ electronice, cum ar fi
internetul, furnizarea de facilităţi de cazino,
închirierea şi închirierea de echipamente de
jocuri, desfăşurarea de jocuri de noroc,
furnizarea de facilităţi şi resurse, inclusiv
instrucţiuni, pentru jocurile de , cărţi, servicii
de jocuri de noroc sau alte jocuri pe: internet,
televiziune, televiziune interactivă, telefonie
mobilă şi fixă, pariuri pe credit, jocuri de noroc,
jocuri de noroc, loterie sau servicii de pariuri,
servicii de cazinou, servicii de carte, furnizare
de informaţii referitoare la servicii de sport,
pariuri şi jocuri accesibile printr-o reţea globală
de calculatoare, organizarea de evenimente
sportive, servicii de informare sportivă.

───────

(210) M 2021 03179
(151) 19/04/2021
(732) MUZEUL NATIONAL AL

BUCOVINEI, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR.33, JUD SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA, 720003,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
VORONEŢIANA

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente educative, organizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/04/2021

de evenimente culturale, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative.

───────

(210) M 2021 03180
(151) 19/04/2021
(732) POFTEINCUTIE, ALEEA I

ZAMBILELOR, NR. 26, JUD.
DOLJ, PREAJBA, 207367, DOLJ,
ROMANIA

(540)

POFTE N CUTIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor

───────

(210) M 2021 03181
(151) 19/04/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

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

(540)

SimbiFlora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,

plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 03182
(151) 19/04/2021
(732) S.C. CDA CONFORT STEEL SRL,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 45, MANSARDA BL.C3, SC. A,
AP.46, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-Lazăr Elena, BDUL
UNIRII, BL.16C, AP.12 OP.1, CP. 52,
BUZĂU, 120013

(540)

CDA Confort Steel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
inclusiv otel beton, otel beton bare, otei beton
fasonat, otel cornier, bare de otel laminate
la cald, bare de otel tras la rece, sarma,
benzi metalice, bare metalice, cabluri metalice
neelectrice, funii si frânghii metalice, şuruburi
metalice, bolturi metalice, cuie metalice, panouri
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de construcţii din metal, conducte si tevi metalice
pentru instalaţiile de incalzire centralizata,
instalaţii de ventilare si aer condiţionat, tevi si
sifoane de scurgere din metal, table si ţigle
metalice, coloane metalice pentru construcţii,
piloni metalici, stâlpi metalici, schele metalice,
ţesături metalice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materia le plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile ,
nemetalice.
19. Materiale , nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, lemn semiprelucrat.
31. Produse forestiere brute şi neprocesate,
lemn brut.
35. Servicii de intermediere comerciala, servicii
de agenţii de import-export, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a bunurilor din clasa 06:
metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole
mici din armătură metalică, inclusiv otel beton,
otel beton bare, otel turnat, beton fasonat, otel
cornier, bare de otel laminate la cald, bare
de otel tras la rece, sarma, benzi metalice,
bare metalice, cabluri metalice neelectrice, funii
si frânghii metalice, şuruburi metalice, bolţuri
metalice, cuie metalice, panouri de construcţii din
metal, conducte si ţevi metalice pentru instalaţiile
de încălzire centralizata, instalaţii de ventilare si
aer condiţionat, ţevi si sifoane de scurgere din
metal, table si ţigle metalice, coloane metalice
pentru construcţii, piloni metalici, stâlpi metalici,
schele metalice, ţesături metalice, din clasa
17: cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materia le plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile ,
nemetalice, din clasa 19: materiale , nemetalice,
pentru clădiri şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
celor de metal pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, lemn semiprelucrat,
din clasa 31: produse forestiere brute şi
neprocesate, lemn brut. turnat, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în 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, magazinelor online
sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 03183
(151) 19/04/2021
(732) JETHARAM NEMARAM GEHLOT,

101, SHREE WHIDE HEIGHTS
APARTMENT, SARASWATI
NAGAR, HIRAWADI ROAD,
NASHIK , MAHARASHTRA, PIN
CODE 422003, INDIA

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

(540)
NISHA

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

3. Henna (nuanţator cosmetic), pudre de
henna (nuanţator cosmetic), henna (nuanţator
cosmetic) negru, culori si vopsele de păr,
detergenţi, preparate de albire şi alte substante
pentru spălat, cosmetice şi articole pentru
toaletă, preparate de curăţare, produse de
curăţare, produse cosmetice, preparate de
lustruit, preparate de depilat, preparate de
curăţare, abrazivi, parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru îngrijirea pielii, creme, loțiuni, săpunuri,
șampoane, uleiuri pentru păr, loțiuni pentru păr,
geluri pentru păr, uleiuri de baie, altele decât
pentru uz medical, deodorante şi antiperspirante
pentru uz personal, produse de curăţare a
dinţilor, henna şi conuri de henna (nuanţator
cosmetic), preparate pentru curatarea mainilor,
preparate pentru curatarea fetei, tratamente si
balsamuri pentru par, vopsele colorate pentru par
pe baza de amoniac.

───────
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(210) M 2021 03184
(151) 19/04/2021
(732) JETHARAM NEMARAM GEHLOT,

101, SHREE WHIDE HEIGHTS
APARTMENT, SARASWATI
NAGAR, HIRAWADI ROAD,
NASHIK, MAHARASHTRA, PIN
CODE 422003, INDIA

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

(540)
YUTIKA

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

3. Henna (nuanţator cosmetic), pudre de
henna (nuanţator cosmetic), henna (nuanţator
cosmetic) negru, culori si vopsele de păr,
detergenţi, preparate de albire şi alte substante
pentru spălat, cosmetice şi articole pentru
toaletă, preparate de curăţare, produse de
curăţare, produse cosmetice, preparate de
lustruit, preparate de depilat, preparate de
curăţare, abrazivi, parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru îngrijirea pielii, creme, loțiuni, săpunuri,
șampoane, uleiuri pentru păr, loțiuni pentru păr,
geluri pentru păr, uleiuri de baie, altele decât
pentru uz medical, deodorante şi antiperspirante
pentru uz personal, produse de curăţare a
dinţilor, henna şi conuri de henna (nuanţator
cosmetic), preparate pentru curatarea mainilor,
preparate pentru curatarea fetei, tratamente si
balsamuri pentru par, vopsele colorate pentru par
pe baza de amoniac.

───────

(210) M 2021 03185
(151) 19/04/2021
(732) PENTAGON SRL, STR.

GHEORGHE PETRAȘCU NR 29,
BL. R1A, PARTER, JUD. GALAŢI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)
TERAWELD

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

1. Flux pentru sudură, preparate pentru sudură,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
preparate pentru sudarea metalelor, pulberi
nemetalice pentru sudare şi lipire cu aliaj
dur, preparate chimice pentru sudură, gaze de
protecție pentru sudare, gaze de sudură, pulbere
de sudură, fondanți pentru sudură, masticuri
folosite în sudură, decapante pentru sudură
(preparate), gaze folosite la sudură, amestecuri
gazoase folosite la sudură, substanțe de călire
pentru sudură, substanțe chimice pentru sudură
și brazură, gaze solidificate de protecție pentru
sudură.
6. Vergele pentru sudură, aliaje de sudură,
baghete pentru sudură, sudură (lipire) moale,
meta sudură pentru metale comune, meta
sudură pentru otel inoxidabil, pastă de sudură,
sârmă de sudură, materiale de sudură, preparate
pentru sudură (lipire) inclusiv metale și fluxuri
de sudură, plăci de metal pentru sudură, tije
acoperite cu flux pentru sudură, sârmă de
sudură cu flux încorporat, baghete metalice
pentru brazură și sudură, inclusiv cele din aliaje
de oțel și de titan, aliaje pe bază de zinc
pentru sudură autogenă, aliaje pe bază de zinc
pentru sudură, metale de sudură sub formă de
bară, pulbere metalică pentru sudare, vergele
metalice pentru brazare și sudură, cutii de scule
din metal (goale), sticle metalice pentru gaz
comprimat sau aer-lichid, metale comune şi
aliaje ale acestora, minereuri, materiale metalice
pentru structuri şi construcţii, construcţii metalice
transportabile, cabluri şi fire neelectrice din
metal comun, fierărie, articole mici din armătură
metalică, containere din metal pentru depozitare
sau transport.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, mașini de sudură, mașini și unelte
pentru prelucrarea metalelor, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
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aparate de sudură cu arc electric, aparate
de sudura cu arc (maşini electrice), aparate
de sudat acționate cu gaz, arzătoare de
sudare, acționate cu gaz, arzătoare sub formă
de componenete pentru aparatele de sudură
acționate cu gaz, lămpi de lipit, ciocane
de lipit încălzite electric, mașini electrice de
sudat, roboţi pentru sudură, torțe de sudură,
lămpi de sudura, aparate autogene de sudură,
aparate electrice de sudură, aparate de sudură
oxiacetilenică, aparate de sudură robotizate,
aparate de sudură prin difuzie, mașini de sudură
cu laser, mașini de sudură cu sârmă, mașini de
sudare electrică prin puncta, mașini de sudură
electrice automate, aparate de sudură prin
electrofuziune, aparate de sudură cu plasma,
echipament de lipit și sudură, aparate de sudură
cu contact termic, aparate de sudură pentru
materiale plastice, mașini de sudură cu aer cald,
mașini de sudură de înaltă frecvență, mașini
de sudură folosite în bijuterii, electrozi tubulari
pentru sudură (acționați electric), aparate de
sudură cu impuls termic, mașini de sudare
cap la cap pentru conducte, mașini de sudură
pentru tuburi termoplastice, lămpi de sudură
(acționate cu gaz), mașini și dispozitive de
lipit și sudură, mașini industriale de sudură
(acționate cu gaz), mașini de sudură pentru
sudarea materialelor plastice, componente și
periferice pentru mașini de sudură, accesorii
pentru aparate de sudură, regulatoare folosite
la mașinile de sudat, braţe portelectrod pentru
maşini de sudură, cheie pentru îndepărtare
electrod, mașini pentru prelucrarea metalelor,
convertoare de sudură (invertoare), discuri
abrazive cu acţionare electrică, instrumente
abrazive ca piese de maşini, discuri abrazive
(maşini-unelte), discuri abrazive pentru maşini
de slefuit electrice, discuri abrazive pentru
polizoare mecanice, discuri abrazive pentru
şlefuit (unelte pentru maşini), foi abrazive sub
formă de piese pentru maşini sau unelte
electrice, vârfuri abrazive utilizate împreuna cu
maşini, scule abrazive folosite cu maşini, roti
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru masini), benzi abrazive
pentru maşini de şlefuit electrice.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, aparate de sudură non-electrice, unelte
şi aparate acţionate manual utilizate pentru
sudare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,

măști de sudură, ochelari de sudură, măști
de protecție pentru sudură, casti pentru
sudura, îmbrăcăminte de protecție pentru
sudură, în special mănuși de protecție,
încălțăminte de protecție, îmbrăcăminte de
protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, transformatoare pentru sudura,
contor de curent de sudură, dispozitive de
măsurare a curentului de sudură, dispozitive de
diagnosticare pentru mașini de sudat și sudare,
dinamometre de măsurare a forței de sudură,
dinamometre pentru măsurarea rezistenței
mecanice a sudurilor, aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, aparate
şi instrumente pentru acumularea energiei
electrice, instalații de control (electrice), aparate
şi instrumente pentru comanda curentului
electric, dispozitive electronice destinate
gestionării maşinilor de sudat.
35. Servicii de comerţ în spaţiu fizic si/
sau online, cu amanuntul şi/sau cu ridicata,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permiţând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
sau cu ridicata, servicii de comerț electronic
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor
propria si ale tertilor, furnizarea unei pieţe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
si servicii, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, cordonare, pregătire și
organizare de evenimente, expoziții, târguri si
prezentari în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare.
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37. Reparaţii, servicii de instalaţii, întreținere
de mașini și echipamente de sudură,
instalarea, întreținerea și repararea de mașini
și echipamente de sudură, consultanta pentru
instalarea, întreținerea și repararea mașinilor de
sudat.
40. Servicii de sudură, închiriere de aparate de
sudură, fabricare la comandă de produse de
fierărie.

───────

(210) M 2021 03187
(151) 19/04/2021
(732) NICA DANIEL, STR. MORII NR.40,

SAT DOMNEŞTI, JUD. ILFOV,
COMUNA DOMNEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

eWe RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17

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

37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii, servicii de construcţii, servicii
de dezvoltări imobiliare (construcţii).
38. Servicii de telecomunicaţii şi în special,
comunicaţii printr-o pagină web.

───────

(210) M 2021 03188
(151) 19/04/2021
(732) Skoda Team Services SRL, STR.

ANTIAERIANĂ NR.49, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Skoda Team Services

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 5535C)

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

37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 03189
(151) 19/04/2021
(732) ROBERT ADAM, STR. ŞTEFAN

CEL MARE BL 3, AP 1, JUD.
BACĂU, SLANIC MOLDOVA,
605500, BACĂU, ROMANIA

(540)

EURO CLUB MIORITIC Dr.
ILIE LUPU in memoriam

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.16

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 03190
(151) 19/04/2021
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, ŞOS.

CHITILEI NR. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012381, ROMANIA

(540)
REGAL BALROOM

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

43. Oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de banchete (mâncare şi
băutură).

───────

(210) M 2021 03191
(151) 19/04/2021
(732) CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRL,

PIAŢA UNIRII NR 3, ÎNCĂPEREA 3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300538,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

E-arhive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17; 24.01.05;
24.01.15; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00C7DC, HEX #30D5C8), alb (HEX
#FFFFFF)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 03192
(151) 19/04/2021
(732) MEDICAL TERRA POINT SRL,

STRADA CAMPIA LIBERTATII
NR. 43, BLOC MC6, SC. A, AP.
11, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEDICAL TERRA POINT

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 19.13.22; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, albastru, roz,
verde, portocaliu, bej, galben

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 03193
(151) 19/04/2021
(732) FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE

DAN VOICULESCU, B-DUL
FICUSULUI NR. 44A, ET. 4,
CORP A, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MyWay-build your future

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
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sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03194
(151) 19/04/2021
(732) IOAN IONESCU-ANDREI, STR.

VATRA LUMINOASA NR.38-52,
BL.B, SC.C, ET.3, AP.7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

INBITUINer

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Strîngerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing,publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii

de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic
sau on-line de comerț cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, furnizare de seminare online de
formare, producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia online
cu excepţia celor publicitare, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, transfer de know-
how (instruire), publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), creare (redactare) de podcast-uri,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.

───────
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(210) M 2021 03195
(151) 19/04/2021
(732) BONDUELLE CENTRAL

EUROPE KFT, CEGLÉDI ÚT 25,
NAGYKŐRÖS, UNGARIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bonduelle CEREALI
with pumpkin and

buckwheat CEREAL
AND VEGETABLE MIX

(531) Clasificare Viena:
05.09.14; 05.09.19; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09

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

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

29. Boabe de mazăre galbenă preparată,
conserve cu legume, conserve de fasole,
conserva fasole preparată, fasole în conservă,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume decojite, legume feliate,
la conservă, legume gata-tăiate pentru salate,
legume în conservă, legume uscate prin
înghețare, legume tăiate, legume uscate,
linte preparată în conservă, năut preparat
in conserva, fasole preparată în conservă,
mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri cu legume preparate, preparate
pentru supă de legume, produse din legume
preparate, roșii, preparate, salate de legume,
salate de legume gata-tăiate, fasole pregătită la
aburi, linte (legume) conservată, concentrat de
roșii, roșii conservate, hrișcă preparată la grătar.
30. Hrișcă preparată, hrișcă, procesată,
alimente preparate din cereale, amestecuri gata

pregătite pentru copt, cereale, cereale procesate
pentru alimente de consum uman, gustări pe
bază de multicereale, preparate alimentare pe
bază de cereale, alimente pe bază de cereale
pentru consum uman.
31. Ardei chilli proaspeți, ardei gras proaspeți,
cartofi proaspeți, ceapă proaspătă, cicoare,
cimbru proaspăt, ciuperci proaspete, dovleci
proaspeți, fasole crudă, fasole roșie, crudă,
legume crude, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salată, legume
rădăcinoase proaspete, leguminoase proaspete,
linte proaspătă, mazăre proaspată, morcovi
proaspeți, oregano proaspăt, păstăi de
fasole, proaspete, păstârnac proaspăt, pătrunjel
proaspăt, porumb proaspăt, porumb dulce
proaspăt, salate verzi proaspete, sfeclă,
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
vinete proaspete, zarzavaturi proaspete, dovleci
proaspeți, roșii neprelucrate, hrișcă nepreparată.

───────

(210) M 2021 03196
(151) 19/04/2021
(732) BONDUELLE CENTRAL

EUROPE KFT, CEGLÉDI ÚT 25,
NAGYKŐRÖS, UNGARIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bonduelle CEREALI with
green beans and barley

cereal and vegetable MIX

(531) Clasificare Viena:
05.09.01; 05.09.14; 05.09.19; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.08
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(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, alb, roșu, maro deschis,
negru, gri

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

29. Boabe de mazăre galbenă preparată,
conserve cu legume, conserve de fasole,
conserva fasole preparată, fasole în conservă,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume decojite, legume feliate,
la conservă, legume gata-tăiate pentru salate,
legume în conservă, legume uscate prin
înghețare, legume tăiate, legume uscate, fasole
preparată în conservă, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri cu legume preparate,
preparate pentru supă de legume, produse
din legume preparate, roșii, preparate, salate
de legume, salate de legume gata-tăiate,
fasole pregătită la aburi, porumb preparat în
conservă, porumb dulce (conservat), porumb
dulce congelat, roșii decojite, roșii conservate,
roșii în conservă, ardei roșii preparați.
30. Orz decojit (decorticat), orz măcinat, grâu
spelta prelucrat, ovăz și grâu presat, alimente
preparate din cereale, alimente preparate din
porumb, amestecuri gata pregătite pentru copt,
ardei roșu utilizat drept condiment, cereale,
gustări pe bază de multicereale, preparate
alimentare pe bază de cereale, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman.
31. Ardei chilli proaspeți, ardei gras proaspeți,
ceapă proaspătă, fasole crudă, fasole roșie,
crudă, legume crude, legume ecologice,
proaspete, legume proaspete pentru salată,
legume rădăcinoase proaspete, leguminoase
proaspete, linte proaspătă, oregano proaspăt,
păstăi de fasole, proaspete, verdețuri
ecologice, proaspete, zarzavaturi proaspete, orz
neprelucrat, orz neprocesat, grâu neprocesat,
porumb proaspăt, porumb dulce proaspăt, ardei
proaspeți, roșii proaspete.

───────

(210) M 2021 03197
(151) 19/04/2021
(732) SOFIA A ROMÂNIEI, STR.

IVAN PETROVICI PAVLOV, NR.
34, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STRADA POVERNEI NR.
7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Principesa Sofia

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

16. Hartie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si de
birou, cu exceptia mobilei, materiale de desen
si materiale pentru artisti, materiale didactice
si educative, folii de plastic pentru documente,
folii si pungi pentru ambalat si impachetat,
caractere tipografice, forme de tipar, instrumente
de scris, mape, bannere din hartie, flyere, plicuri
(papetarie), agende, sigilii (stampile), brosuri,
materiale imprimate, periodice, reviste, ziare,
buletine de stiri, prospecte, carti, formulare, harti,
manuale, imagini, calendare, cataloage, greutati
de hartie, deschizatoare de scrisori, suveniruri
din plastic, programe de calculator in format
tiparit, benzi de hartie, carcase metalice pentru
produse de birotica si papetarie.
30. Alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, deserturi preparate (produse de
patiserie), cereale, produse din cacao, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, ceai,
cafea, arome pentru băuturi, conserve de paste,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, faină și preparate din cereale, orez,
pâine, snacksuri crocante și anume: arahide
crocante, chipsuri din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, covrigei, floricele de porumb,
produse de brutărie, amestecuri preparate de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), dulciuri
(bomboane), ciocolată, inghetata, biscuiti,
condimente.
32. Bere, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), sucuri carbogazoase,
limonade, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi de
fructe, siropuri de fructe, apă carbogazoasă, apă
plată.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail si internet sau orice
alta platforma electronica interactiva, cercetari
de business, cercetari de afaceri, inchiriere
de echipamente de birou, consiliere pentru
ocuparea fortei de munca, servicii caritabile, si
anume organizarea si desfasurarea programelor
de voluntariat si a proiectelor de servicii
comunitare, toate cele mentionate mai sus sunt
furnizate si online prin intermediul internetului
sau al oricarei alte platforme electronice
interactive.
41. Servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea de
conferinte, congrese, seminarii, ateliere de lucru,
simpozioane, colocvii si expozitii, organizarea
si desfasurarea de examene, prezentarea de
spectacole live, servicii de concerte muzicale,
publicarea de materiale tiparite, lucrari scrise,
carti si texte, productia sau eliberarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune, productia sau difuzarea de
carti, filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale
radio sau de televiziune referitoare la formare,
instruire si informare, productia de material
didactic si didactic pe suport cd si cd-rom,
servicii de biblioteca, asigurarea si exploatarea
facilitatilor de recreere si sportive, formare
profesionala, spectacole muzicale si artistice, in
scopuri sportive si de agreement.

───────

(210) M 2021 03198
(151) 19/04/2021
(732) LICEUL TEORETIC ATLAS,

STRADA LUJERULUI NR.
26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ȘCOALA ATLAS

(531) Clasificare Viena:
26.03.02; 01.05.01; 26.01.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#460C8A), verde (HEX #BCD444), bleu
(HEX #C2D8F0)

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

41. Servicii de învățământ (educație).
───────

(210) M 2021 03200
(151) 19/04/2021
(732) VALROM INDUSTRIE SRL,

BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
28, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Easy FONO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 16.01.14

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#769897), albastru (HEX #56698F)

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, torţe cu acetilenă,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,

maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare / fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
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laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap /
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi / cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă / globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete*,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de

iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
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(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest / plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunuri din pânză

cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,
compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dielectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat /
folii de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, folii din metal pentru
izolare / folii metalice pentru izolare, garnituri
de etanşare, vată de sticlă pentru izolare,
gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
şinele de cale ferată, materiale izolatoare pentru
cabluri, materiale izolatoare pentru reţelele
electrice, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit, mică, în
formă brută sau semiprelucrată, lână minerală
(izolator), materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic,
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic /
materiale de umplere din cauciuc sau plastic,
hârtie pentru condensatoarele electrice, garnituri
pentru ţevi / garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice / învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât
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cele utilizate la produsele textile, folii din
plastic pentru scopuri agricole, compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, bare de
protecție din cauciuc pentru docuri, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic,
filamente de plastic pentru imprimare în 3d,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, cauciuc
sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate / răşini
artificiale, semiprelucrate, fire din plastic pentru
lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din cauciuc,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau
fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată, şaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanşare /
garnituri de etanşare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
balustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,

cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
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izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului

pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.

───────
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(210) M 2021 03201
(151) 19/04/2021
(732) ALEXANDRU BADAN, STR.

VASILE LUPU NR. 114, BL. A3, SC.
TR. 1, ET. 5, AP. 12, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

TraLaLa

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 02.05.08; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.10; 24.17.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
615C, 7765C), roz (Pantone 0521C),
magenta (Pantone 212C), bleu
(Pantone 298C, 2925C), portocaliu
(Pantone1575C), mov (Pantone 521C),
bej (Pantone 475C), nude (Pantone
473C), negru (Pantone BlackC), khaki
(Pantone 378C)

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

5. Suplimente dietetice de uz uman
sau veterinar, săpun antibacterial, loţiune
antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
bumbac antiseptic, antiseptice, bumbac
aseptic, astringenţi pentru scopuri medicale,
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz medical
şi veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru

scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, preparate biologice pentru
scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de ţesuturi biologice
pentru scopuri medicale, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri veterinare, preparate
pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale,
caşete pentru scopuri farmaceutice, ulei
de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, capsule pentru medicamente,
suplimente dietetice pe bază de cazeină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, amalgame dentare, cimenturi
dentare, materiale pentru amprenta dentară,
lac dentar, masticuri dentare, amalgame
dentare din aur, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, depurative,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
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medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, lipici pentru insectele zburătoare /
adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, acid galic
pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte

pe bază de tămâie, şampoane insecticid pentru
animale, soluţii veterinare insecticide pentru
spălat, ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod
pentru scopuri farmaceutice, iodoform, muşchi
irlandez pentru scopuri medicale, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluşi, laxative, apă de
plumb / apă goulard, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopurifarmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, ceară
de mulaj pentru stomatologi, apă de gură
pentru scopuri medicale, nămol pentru băi, ulei
de muştar pentru scopuri medicale, muştar
pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu muştar /
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cataplasme cu muştar, scoarţă de mirobolan
pentru scopuri farmaceutice, scutece pentru
incontinenţă, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de
unică folosință, pentru bebeluși, scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
cilindri pentru oxigen, cu conținut, pentru uz
medical, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii
pentru scopuri farmaceutice, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, şampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru
scopuri farmaceutice, vaselină rectificată pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, pomade pentru scopuri medicale,
porţelan pentru proteze dentare, săruri de
potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale,
quebracho pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, chinchină pentru
scopuri medicale / chinină pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, cauciuc pentru uz stomatologic, săruri

pentru băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari / lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare / tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare /
şerveţele sanitare / absorbante sanitare, salcie
pentru scopuri medicale, apă de mare pentru
băi medicinale, medicamente seroterapeutice,
seruri, sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, săruri mirositoare,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe
de sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, material pentru umplerea
dinţilor, preparate terapeutice pentru baie, apă
termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge / antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, vezicanţi, preparate
veterinare, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie.
10. Corsete abdominale, comprese abdominale,
aparate pentru tratarea acneei, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, brăţări anti-greaţă, brăţări
anti-reumatism, inele anti-reumatism, fotolii de
uz medical sau stomatologic, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru hrănirea
bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar /
seringi de administrare de uz veterinar, bandaje
ortopedice pentru articulaţii/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăviţe renale
pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
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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, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, catetere,
saltele pentru naştere, scaune toaletă, articole
de îmbrăcăminte de compresie, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, 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, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi, cornete
acustice, pense auriculare, dopuri pentru urechi
(dispozitive de protecţie a urechii), ciorapi
elastici pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle
pentru bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie
pentru deget utilizate în scopuri medicale,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru masaj, hemocitometre, aparate auditive,
antifoane pentru urechi, stimulatoare cardiace,
aparate de monitorizare a ritmului cardiac,
perne de încălzire, electrice, pentru scopuri
medicale / termofoare, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate terapeutice cu aer cald,
aparate cu vibraţii cu aer cald pentru scopuri
medicale, inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru scopuri
medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, piepteni pentru

îndepărtarea păduchilor, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, aparate de
microdermabraziune, oglinzi pentru stomatologi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri
medicale, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, feşe
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie împotriva razelor x,
pentru scopuri medicale, pulsometre, pompe
pentru scopuri medicale, bastoane tetrapod
pentru scopuri medicale, lămpi cu cuarţ pentru
scopuri medicale, aparate radiologice pentru
scopuri medicale, monitoare radiologice pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, eşarfe (bandaje de susţinere),
perne soporifice pentru insomnie, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, atele, chirurgicale, linguri pentru
administrarea medicamentelor, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, bandaje suspensoare, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, amortizoare pentru cârje,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare / bandaje herniare,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, centuri ombilicale, vaporizatoare
pentru scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
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curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers cu
roţi pentru facilitarea mobilităţii, bandaje pentru
susținere.
11. Aparate de aer condiţionat, căzi de baie,
instalaţii pentru baie / instalaţii sanitare pentru
baie, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, aparate de prăjit
pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, arzătoare pentru
lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, filtre de cafea, electrice,
maşini de cafea, electrice, ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, lămpi cu lumină rece, friteuze,
electrice, aparate de dezodorizare, nu cele
pentru uz personal, instalaţii de desalinizare,
aparate de desicare, lumini direcţionale pentru
biciclete, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, recipienți termici electrici, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
aparate pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi
standard/ lămpi de podea, vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de
ceață, aparate si instalatii de încălzire prin
pardoseală, umidificatoare, capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de uscare,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
hote de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat
cu abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festive / ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci

pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice,
fântâni, congelatoare, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, cuptoare, altele decât cele
utilizate în laborator, lămpi cu gaz, aparate
pentru încălzirea lipiciului, uscătoare de păr,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi,
lanterne pentru cap / lămpi portabile cu fixare
pe cap, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare, electrice, pentru biberoane,
aparate de încălzire, instalaţii de încălzire,
aparate de încălzire, electrice, plite de încălzire,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, aparate cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
aparate pentru hidromasaj, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, maşini de făcut îngheţată, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, maşini de gătit (cuptoare),
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat,
uscătoare de rufe, electrice, becuri, becuri,
electrice, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), aparate
şi instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), instalaţii de răcire a laptelui, aparate
de gătit multifuncţionale, fântâni ornamentale,
pasteurizatoare, încălzitoare de buzunar, maşini
de făcut făină de orez, electrice, pentru
uz casnic, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), maşini şi aparate de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire / plite pentru fript (aparate de gătit) /
grătare (aparate de gătit), rotisoare, lămpi de
siguranţă, aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii
pentru saună, reflectoare, cabine de duş, duşuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat
electrice, ciorapi, încălziţi electric, maşini de
gătit sous-vide, electrice, băi spa (căzi), aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, pisoare ca obiecte
sanitare, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
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de ventilaţie (aer condiţionat), dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
încălzitoare de apă, instalaţii de distribuire a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, aparate
de captare a apei, aparate cu jet de apă,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
12. Avioane, vehicule aeriene, aeronave,
dirijabile / baloane dirijabile, saci adaptaţi pentru
cărucioare, coşuri adaptate pentru biciclete,
şei de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale de
companie, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, suporturi de pahare
pentru vehicule, biciclete, biciclete electrice,
ambarcaţiuni, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat, maşini de camping / case
mobile, canoe, rulote, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, drone
civile, huse pentru volanul vehiculului, triciclete
pentru livrări / tricicluri de transport, vagoane-
restaurant, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, cărucioare de pescuit, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de
copii, maşinuţe de golf (vehicule), tetiere
pentru scaunele vehiculului, claxoane pentru
vehicule, baloane cu aer cald, hidroavioane,
sănii, şalupe, locomotive, autocamioane /
camioane, scutere de mobilitate, mopeduri,
autobuze, autocare, scutere, automobile
de curse, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, paraşute, pontoane,
hublouri, cărucioare pentru copii, trotinete
(vehicule), huse pentru cărucioarele de copii,
copertine pentru cărucioarele de copii, plase
împotriva ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele
de copii, cărucioare de copii, maşini robotizate,
carucioare tip cuşcă cu role, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, nave, cărucioare de
cumpărături, ataşe, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, sănii (vehicule), sănii cu
motor, maşini sport, parasolare adaptate pentru
automobile, remorci (vehicule), remorci pentru

transportarea bicicletelor, tramvaie, triciclete,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje /
cărucioare de magazie, tapiţerii pentru vehicule,
autodube (vehicule), scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, vehicule acvatice, roabe,
scaune cu rotile, geamuri pentru vehicule, iahturi,
cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule amfibii,
vehicule pentru toate tipurile de teren.
26. Aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande
artificiale pentru crăciun, ghirlande artificiale
cu lumini pentru crăciun, coroane artificiale
pentru crăciun, coroane artificiale cu lumini
pentru crăciun, insigne pentru purtare, nu din
metale preţioase, mărgele, altele decât pentru
confecţionarea bijuteriilor, cleme pentru curele,
pene de păsări (accesorii de îmbrăcăminte),
închizători pentru bluze / închizători pentru
fixarea rochiei pe corp, funde pentru păr, cutii
de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, articole decorative
pentru păr, borduri pentru îmbrăcăminte,
panglici elastice, broderie / articole ornamentale
(broderie), bărbi false, păr fals, tivuri false,
mustăţi false, închizători pentru îmbrăcăminte,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), festoane
(broderie), volănaşe (dantelărie), volănaşe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepţia aţelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr /
ace de păr, ace pentru ondularea părului,
clame de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, extensii de păr, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
ustensilele manuale, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai şi puf, copci
(mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente
din dantelă / pasmanterie, paiete strălucitoare,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, insigne ornamentale (nasturi), pene
de struţ (accesorii de îmbrăcăminte), picou
(margine de dantelă), perne pentru acele cu
gămălie, ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
şuviţe împletite / meşe de păr, panglici pentru
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premii, panglici pentru păr, panglici şi funde,
nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
ace de cusut, cutii de cusut, degetare pentru
cusut, seturi de cusut, şireturi pentru pantofi,
ornamente pentru pantofi, catarame pentru
pantofi, broderie cu fir de argint, volane pentru
fuste, capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi
pentru rejansele de draperii, moţuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci, coroniţe din flori artificiale, închizători cu
fermoar / fermoare, fermoare pentru genţi.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile, covoare /
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori
de pardoseală, protecţii pentru pardoseli,
rezistente la foc, pentru şeminee şi grătare,
covoare pentru gimnastică/ saltele pentru
gimnastică, linoleum, covoraşe /preşuri, covoare
antiderapante, covoare din stuf, tapet din
material textil, învelitori de pardoseală din vinil,
tapet, covoraşe pentru yoga.
31. Migdale (fructe), plante de aloe vera,
hrană pentru animale, animale vii, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, hrană
pentru păsări, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
copră, castraveţi, proaspeţi, biscuiţi pentru
câini, peşte, viu, bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
alune de pădure, proaspete, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, homari,
vii, porumb, animale de menajerie, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, flori comestibile, proaspete, ghimbir,
proaspăt, boabe de soia, proaspete, plante
de cannabis, cannabis, neprocesat, ovăz,
turtă de oleaginoase, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, stridii,
vii, arbori de palmier, palmieri (frunzele
arborelui de palmier), arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte,
vii, quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
somon, viu, sardine, vii, răsaduri, seminţe pentru
plantare / seminţe de plante, susan comestibil,

neprocesat, arbuşti / tufe, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, dovlecei,
proaspeţi, legume, proaspete, plante de viţă de
vie, grâu, coroane din flori naturale.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
servicii bancare, brokeraj, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiaral plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanţare pentru
achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, consultanţă în
asigurări, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare
de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăţi cu portofel
electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), fonduri mutuale, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, colectarea chiriilor, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
brokeraj de acţiunişi obligaţiuni, emiterea de
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jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/ custode.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţiila o reţea globală
de computere, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de teleconferinţă,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless),
televiziune, servicii de telecomunicaţii, servicii
de transmisie, comunicare cu terminale de
computere şi acces la internet, furnizare de
acces la conţinut, site-uri şi portaluri de
internet, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie tv prin internet,
asigurarea accesului la internet protocol tv,
servicii de difuzare video, audio şi tv.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de ambarcaţiuni, transportul cu
ambarcaţiunile, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,

servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, distribuirea de energie, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
distribuirea de energie electrică, însoţirea
turiştilor, livrarea de flori, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie de
transport, transportul de mărfuri, închirierea de
garaje, împachetarea cadourilor, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, transportul cu taxiul,
furnizarea de informaţii despre trafic, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transport, transportul turiştilor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, rezervări de călătorie, închirierea
de vehicule, închirierea de depozite, alimentarea
cu apă, distribuirea apei, împachetarea bunurilor.
40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, servicii de tehnician dentar,
croitorie de damă, brodare, producerea
de energie, gravare, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, zdrobirea fructelor, poleire,
suflarea sticlei, placarea cu aur, laminare,
trasarea cu laserul, tipărire litografică,
magnetizare, tipărirea offset, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice, imprimarea serigrafică,
placarea cu argint, lipire, tăbăcire, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile /
tratarea ţesăturilor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare 3d personalizată pentru alţii,
fabricare la comandă de pâine, tratarea apei,
servicii de sudare, tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, pasteurizarea
alimentelor şi băuturilor, producţia de vin pentru
alţii.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
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de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, 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, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare 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, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, perforarea
trupului (body piercing), chiropractică, servicii
de sanatoriu pentru convalescenţi, servicii
stomatologice, depilarea cu ceară, servicii
de viticultură, aranjamente florale, grădinărit,
coafură, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii de spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, îngrijirea gazonului,
manichiură, masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
de ortodonţie, îngrijirea animalelor de companie,
fizioterapie / terapie fizică, servicii de pepinieră,
chirurgie plastică, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, servicii de
reîmpădurire, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, tatuare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon, servicii de băi
turceşti, asistenţă veterinară, servicii de machiaj,
realizarea coroanelor, consiliere alimentară și
nutrițională.

45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii
de soluţionare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitrare, îngrijirea copiilor (babysitting),
închirierea articolelor de îmbrăcăminte,
managementul drepturilor de autor, servicii
de plimbare a câinilor, închirierea rochiilor
de seară, servicii de salvamari, servicii
juridice in domeniul migraţiei, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă
în proprietate intelectuală, închirierea numelor
de domenii pe internet, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
in în legătură cu negocierea contractelor
pentru terţi, consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de reţele
de socializare online, organizarea întâlnirilor
religioase, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale, pet
sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 03202
(151) 19/04/2021
(732) ZAPCA OANA PERSOANA FIZICA

AUTORIZATA, STR. NARCISELOR
NR. 5, JUDEŢ ILFOV, BALOTESTI,
077015, ILFOV, ROMANIA

(540)
Micile Miracole



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/04/2021

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

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

───────

(210) M 2021 03203
(151) 19/04/2021
(732) ASIGURAREA ROMANEASCA

- ASIROM VIENNA INSURANCE
GROUP SA, B-DUL CAROL I, NR.
31-33, SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Europe One Building

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

6. Construcţii din metal.
19. Construcţii nemetalice.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
asigurări, management imobiliar, administrare
de proprietăți imobiliare, închirierea
apartamentelor, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirieri de spații pentru birouri,
închirierea birourilor pentru conlucrare, închiriere
de spații comerciale, închirierea bunurilor
imobiliare, închirierea proprietăților imobiliare,
activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închiriere,
consultanță imobiliară, furnizare de informații
privind proprietățile imobiliare.
43. Închirierea sălilor de ședintă, închirierea
clădirilor transportabile, închiriere de spații
pentru birouri temporare, închiriere de săli pentru
expoziții, închiriere de săli pentru evenimente
sociale.

───────

(210) M 2021 03204
(151) 19/04/2021
(732) ULV MOTORER S.R.L., P-ŢA

PRESEI LIBERE, NR. 1, CASA
PRESEI LIBERE, CORP A3,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ULV motorer

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2021 03205
(151) 19/04/2021
(732) GLAMNODE SRL, STR. BALEA,

NR. 19, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

INFINITE LOVE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
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, lichide de curățare, lichid
de spălare, 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,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, 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), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, 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 de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, 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, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, 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), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, 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, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, 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
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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,
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
lichide, parfumuri pentru corp, baze pentru
parfumuri de flori, parfumuri de camera sub
formă de spray, apă de lavandă.
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 în scop
publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, 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 și cu ridicata în legătură cu ustensile
cosmetice și de toaletă și aplicatoare cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe pentru
cosmetice, recipiente pentru cosmetice, casete
pentru accesorii de frumusețe si portfarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare
parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare
de uleiuri parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.

───────

(210) M 2021 03206
(151) 19/04/2021
(732) SC SCL BRAND CONSULTING

SRL, STR. NERVA TRAIAN
NR.23-25, BL.M71, SC.1, AP.38,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031044,
ROMANIA

(540)
SCOLE

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/04/2021

(210) M 2021 03207
(151) 19/04/2021
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

CORALULUI, NR. 2, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Urban Breakfast

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui.,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe
bază de legume, batoane nutritive pe bază

de soia, batoane pe bază de nuci și semințe,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, produse lactate tartinabile,
paste de carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, paste tartinabile
din pește, fructe de mare și moluște, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, alimente refrigerate constând în principal
din pește, feluri de mâncare preparate din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, mâncăruri congelate constând în
principal din pește, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri preparate pe bază
de carne, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe., carne și produse din carne, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, uleiuri
și grăsimi comestibile, supe și baze de supă,
extracte din carne, lapte, lapte aromat, iaurt.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie îngheţate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon şi produse preparate din
acestea, preparate pentru copt şi drojdie
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, batoane de cereale
și batoane energizante, budinci, cornuri, clătite
americane, cozonaci, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi cu musli, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, dulciuri înghețate, fulgi, înghețate
și dulciuri, gofre de ciocolată, înlocuitori de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), pateuri cu
ciocolată, pâine, produse de cofetărie congelate,
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produse de cofetărie și înghețate, specialități
de patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), vafe, gofre, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, aperitive (tartine),
baghete umplute, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, blat de pizza,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crackers cu aromă de
legume, biscuiți cu aromă de carne, brioșe,
clătite, covrigei, feluri de mâncare în special
pe bază de orez, fulgi de cereale uscate,
frigănele, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri, rulouri de primăvară,
quiche (tarte sărate), produse pentru gustări
preparate din făină de porumb, produse pentru
gustări preparate din făină de orez, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale,
produse pentru gustări preparate din făină de
cartofi, produse de patiserie aromate, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, sosuri,
cereale, cereale pentru micul dejun, prăjitură
pentru micul dejun, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, batoane
de cereale și batoane energizante, aperitive
(tartine), specialități de patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie pe bază de arahide, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri

cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, amestecuri de condimente, plăcintă
cu carne.

───────

(210) M 2021 03208
(151) 19/04/2021
(732) MIHAIL VICTOR PADURARU,

BDUL. ELISABETA NR. 13, ET.
3, AP. 16, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900733,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

R iREQUEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii it, cercetare genetică, consultanță
tehnologică, dezvoltare de vehicule, dezvoltare
de produse noi pentru terţi, cercetare privind
securitatea, cercetare și dezvoltare de produse
noi pentru terți, cercetare și analiză științifică,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice.

───────


