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Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06134 01/09/2020 HERA VASILE-SEBASTIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
ANDROCENT

COVASNEANU
TUDOR ȘTEFAN BATOG

ABSTRACT 2

5 M 2020 06156 01/09/2020 SC AUTOMOBILE DACIA SA PROGRAM PENTRU ELEVI-
BUILD YOUR FUTURE

6 M 2020 06157 01/09/2020 S.C. PROTECT KRONOS
IMPEX S.R.L.

Made by Angels

7 M 2020 06158 01/09/2020 SC PHARMA CARE EXPORT
SRL

pharma care family care for your
family

8 M 2020 06159 01/09/2020 ILIANA-LOREDANA ȘPAK-
BOLDICI

la Papanul

9 M 2020 06160 01/09/2020 GLORIA MARKET SRL Mai putin la casa, mai mult
acasa!

10 M 2020 06161 01/09/2020 ADRIA BROKER SRL ADRIA

11 M 2020 06164 01/09/2020 CIPLA LIMITED IBUGESIC

12 M 2020 06165 01/09/2020 SC GLORY TO TRUCK SRL EKER

13 M 2020 06166 01/09/2020 ROTON SRL LEGATII

14 M 2020 06167 01/09/2020 VHC INTERNATIONAL SRL WeelMee

15 M 2020 06168 01/09/2020 ROTON SRL ODATA PENTRU TOTDEAUNA

16 M 2020 06169 01/09/2020 VIBOAL FINDEX HOLDING SRL Viboal FindEx

17 M 2020 06170 01/09/2020 ACC OCULAR LENS SRL KANGLE eyewear

18 M 2020 06171 01/09/2020 ARENA GROUP SA ASCARD

19 M 2020 06173 01/09/2020 BUNGE ROMANIA SRL Unisol Ulei de primă presă cu
ierburi aromatice

20 M 2020 06174 01/09/2020 SC URSPACK SRL URS PACK GO GREEN

21 M 2020 06175 01/09/2020 VICTOR ANDREI HUZUM
CRISTIAN PETRE HUZUM

NUT & FEDER

22 M 2020 06176 01/09/2020 MARINELA IVANESCU Imunozym

23 M 2020 06177 01/09/2020 MEDICINAS SRL TAMINO FORTE BY
MEDICINAS

2 M 2020 06140 31/08/2020 ADRIANA BUNGESCU IMMUNITY FORTE C

3 M 2020 06150 01/09/2020 ADRIAN STOICA AROGANT

4 M 2020 06155 01/09/2020 ALEXANDRU BOGDAN
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(210) M 2020 06134
(151) 01/09/2020
(732) HERA VASILE-SEBASTIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CELLA DELAVRANCEA
NR. 13, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

ANDROCENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.01.03; 26.11.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,

blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăși cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
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pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, neglijeuri
(lenjerie de corp), paltoane, pantalonași pentru
bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni
bufanți până la genunchi, pantaloni cargo,
pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din piele,
rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri, șaluri
de ocazie, sarafane, sarafane (rochii), seturi
de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de

iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, șepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
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de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), bodyuri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față ,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură piesă,
costume informale (casual), costume pentru
bărbați, cravate, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din

tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație de
piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, rochii pentru gravide,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, șaluri de ocazie, sarafane, sarafane
(rochii), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe
de cap, șalvari, șorturi, șorturi de baie, șorturi
pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte), șosete,
șosete cu deget, șosete cu talpă, șosete care
absorb transpirația, șosete bde lână, șosete
impermeabile, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete peste genunchi, șosete
și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
pentru sport, treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținute de seară, ținută stil
casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de
tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru fotbal,
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tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), uniforme,
uniforme profesionale, veste, veste de piele,
veste matlasate,
papuci de baie, sandale de baie, balerini
(încălțăminte de damă), balerini (încălțăminte),
bascheți, cizme, cizme cu șireturi, cizme de
damă, cizme de iarnă, cizme de ploaie,
cizme impermeabile, espadrile, galoși, ghete,
ghete pentru bebeluși, ghete pentru munte,
ghete sport, încălțăminte (cu excepția articolelor
de încălțăminte ortopedice), încălțăminte
cu închidere cu arici, încălțăminte de
lucru, încălțăminte de plajă, încălțăminte
de plajă și sandale, încălțăminte de
fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, șepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
OP 11, BUCURESTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMMUNITY FORTE C

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

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, preparate farmaceutice, medicale,
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, agenţi de activare
a funcţiilor celulare de uz medical, agenţi
detoxifianţi pe bază de plante, analgezice,
antibiotice, antioxidanţi, antimicrobiene ,
antiseptice, antivirale, calmante, cardiotonice,
capsule decongestionante, colagen de uz
medical, compoziţii din plante medicinale
de uz medical, compoziţii farmaceutice,
creme din plante de uz medical, creme
farmaceutice, creme medicale terapeutice,
creme medicinale, extracte din plante şi
din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu

(210) M 2020 06140
(151) 31/08/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.
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amestec de vitamine de uz medical, preparate
cu minerale şi vitamine de uz medical,
prepara dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, preparate din plante de uz medical,
preparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate fitoterapeutice de
uz medical, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
multivitaminice, preparate pe bază de
multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru calmarea durerii, preparate şi substanţe
cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii pentru
medicina umană, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea
formei fizice şi a rezistenţei, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine de uz medical, suplimente alimentare
si preparate dietetice, suplimente antioxidante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente nutritive, suplimente pe bază de
plante, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente vitaminice şi minerale, tablete di
uz farmaceutic, tablete de vitamine, tonice
(medicamente), tonice venoase, unguente
antiinflamatoare, unguente medicinale.

35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, achiziţie de bunuri şi
servicii pentru alte întreprinderi, servicii de
desfacere, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor de orice tip şi pe orice cale,
prin prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora, servicii
de vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru
terţi (servicii de achiziţie pentru terţi), achiziţie
de bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire

de materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, organizare de
expoziţii, târguri cu scop comercial şi publicitar,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
lor) permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, in cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, toate aceste servicii şi
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────
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(210) M 2020 06150
(151) 01/09/2020
(732) ADRIAN STOICA, STR. GRIGORE

MANOLESCU NR. 10-14, ET. 4,
AP. B4.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AROGANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare
de onoare, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul
gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar,
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru
urechi, bermude, bikini, blazere, blugi, bluze,
bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening,

bluze pentru gravide, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare, bluze și șorturi pentru sport,
bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de
corp), body-uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bretele
pentru bărbați, brâie (îmbrăcăminte), burtiere
(lenjerie de corp), bustiere, bustiere
sport, căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu
maneca lunga, cămăși care se poartă
fără cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși
cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de
noapte pentru femei, cămăși de tip hawaian cu
nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși
matlasate de uz sportiv, cămăși pentru costum,
cămăși pentru gravide, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși rezistente la
vânt, cămăși stil sport, cămăși și furouri,
căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele,
colanți pentru atletism, combinezoane
(îmbrăcăminte), confecții (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit, corsete,
corsete (lenjerie), costume, costume bărbătești
și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și
femei, costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de
baie întregi, costume de bebeluși, costume de
damă, costume de dans, costume
de gală, costume de plajă, costume de ploaie,
costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, îmbrăcăminte
țesută, îmrăcăminte cu protecția contra vântului,
jachete (îmbrăcăminte),
jachete de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar,
jachete din tricot, jachete groase, jachete
impermeabile, jachete lungi, jachete
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pentru bărbați, jachete pentru femei, jachete
scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului,
maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru
condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri (lenjerie de corp),
paltoane, pantalonași pentru bebeluși,
pantalonași tiviți cu
volănașe, pantaloni bufanți până la genunchi,
pantaloni cargo, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni de
antrenament, pantaloni de corp,
pantaloni de ocazie, pantaloni de pijama,
pantaloni de relaxare, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi,
pantaloni impermeabili, pantaloni mulați,
pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni scurți pentru box,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni sport,
papioane, pardesie
scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine damă,
pijamale, pijamale pentru fetițe,
pijamale pentru gravide, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler
pe gât, pulovere cu guler rotund, pulovere cu
guler înalt, pulovere cu gât în formă
de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere fără
mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație de
piele, rochii din piele, rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopetă de
copii, șaluri, șaluri de ocazie, sarafane, sarafane
(rochii), seturi de bluză și jachetă
, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de baie,
șorturi pentru sport, șorțuri
(îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget, șosete
cu talpă, șosete care absorb
transpirația, șosete de lână, șosete
impermeabile, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete peste genunchi, șosete și
ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene

și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară, ținută
stil casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de
tenis, tricouri imprimate, tricouri
pentru fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără
mâneci, tunici, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), uniforme, uniforme
profesionale, veste, veste de piele, veste
matlasate, papuci de baie, sandale de baie,
balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme, cizme cu
șireturi, cizme de damă, cizme
de iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete
pentru bebeluși, ghete pentru munte, ghete
sport, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte cu închidere cu arici, încălțăminte
de lucru, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru
femei, încălțăminte sport cu talpă ortopedică,
pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi,
papuci de casă, papuci de casă din plastic,
papuci din piele, papuci fără călcâi,
saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale pentru bebeluși,
sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului, articole de purtat pe cap
pentru copii, articole din piele care
servesc la acoperirea capului, articole termice
pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, căciuli de blană artificială,
carcase de pălării, cozorocuri,
fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării clopot,
pălării cu borul mare, pălării de
modă, pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de
soare, pălării din blană, pălării
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din lână, pălării mici, pălării pentru femei,
pălărioare de soare, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), turbane, viziere
(șepci), șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare
de onoare, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole
purtate în jurul gâtului, ascoturi (cravate), baie
(halate de -), bandane, baticuri,
batiste de buzunar, bentițe de gât (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp,
bluze de trening, bluze pentru gravide, bluze
scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), bodyuri
(lenjerie de corp), body-uri din plasă, bolerouri,
boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de noapte pentru femei,
cămăși de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși
din catifea reiată, cămăși din materiale țesute,
cămăși din tricot, cămăși hawaiene, cămăși
matlasate de uz sportiv, cămăși pentru costum,
cămăși

pentru gravide, cape, capoate, cardigane,
centuri din materiale textile, chiloți, cămăși
rezistente la vânt, cămăși stil sport, cămăși
și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare,
costume de baie (galanterie), costume de baie
pentru bărbați, costume de baie
pentru bărbați și femei, costume de baie pentru
copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume
de dans, costume de gală, costume de plajă,
costume de ploaie, costume de seară, costume
din piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual),
costume pentru bărbați, cravate, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăc
ăminte sport, jachete casual, jachete cu două
fețe, jachete cămașă, jachete de
seară, îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte țesută,
îmrăcăminte cu protecția contra
vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete de
trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete
impermeabile, jachete lungi, jachete pentru
bărbați, jachete pentru femei,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie de
corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie
intimă pentru modelarea corpului, maiouri,
maiouri cu mânecă lungă, maiouri
sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la
genunchi, pantaloni cargo, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide,
pantaloni de antrenament, pantaloni de corp,
pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni
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din piele, pantaloni foarte scurți, pantaloni largi,
pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), pantaloni scurți
pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine,
pelerine damă, pijamale, pijamale pentru fetițe,
pijamale pentru gravide,
pulovere, ponchouri, pulovere cu glugă, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu
gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, redingote, rochii de bal,
rochii din imitație de piele, rochii din piele, rochii
drepte, rochii lungi de seară,
rochii pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri
de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap,
șalvari, șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru
sport, șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu
deget, șosete cu talpă, șosete care absorb
transpirația, șosete
de lână, șosete impermeabile, șosete pentru
bărbați, șosete pentru sport, șosete
peste genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără
bretele, sutiene și brasiere,
taioare, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), topuri cu
spatele gol, trenciuri, pantaloni de trening,
treninguri (pentru sport), treninguri
de nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal,
tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), uniforme,
uniforme profesionale, veste, veste de piele,
veste matlasate,
baie (papuci de -), baie (sandale de -), balerini
(încălțăminte de damă), balerini
(încălțăminte), bascheți, cizme, cizme cu șireturi,
cizme de damă, cizme de iarnă, cizme de ploaie,
cizme impermeabile, espadrile, galoși, ghete,
ghete pentru
bebeluși, ghete pentru munte, ghete sport,
încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), încălțăminte cu
închidere cu arici, încălțăminte de lucru,
încălțăminte de plajă, încălțăminte de plajă și
sandale, încălțăminte de fotbal,

mocasini, încălțăminte de stradă, încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte sport cu
talpă ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă,
pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri mascate,
pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din
piele, pantofi fără șireturi, papuci
de casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți
(încălțăminte), sandale, sandale bărbătești,
sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale pentru bebeluși,
sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului, articole de purtat pe cap
pentru copii, articole din piele care
servesc la acoperirea capului, articole termice
pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, căciuli de blană artificială,
carcase de pălării, cozorocuri,
fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării clopot,
pălării cu borul mare, pălării de
modă, pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de
soare, pălării din blană, pălării
din lână, pălării mici, pălării pentru femei,
pălărioare de soare, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), turbane, viziere,
viziere (șepci), șepci sportive, șepci și căciuli
pentru sport.
37. Demolări de construcții,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor,
servicii ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor (servicii de construcții),
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor,
servicii de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
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servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de clădiri,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții,
servicii de management în construcții,
supravegherea construcţiei de clădiri,
izolarea clădirilor,
reparaţii şi întreţinere imobile rezidenţiale,
instalaţii şi mentenanţă pentru instalaţii.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de băuturi spirtoase,
livrare de pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de
livrare, servicii de livrare a
alimentelor.
43. Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de mese la
hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului
imediat,
preparare de mâncăruri, preparare de mâncăruri
pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante de delicatese,
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de restaurante private în cluburi, servicii
de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete (mâncare
și băutură), servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi),
servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii
pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi,

servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, sevicii de baruri care servesc
bere.

───────
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(732) ALEXANDRU BOGDAN
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NR. 234, JUD. IAȘI, COMARNA,
IAȘI, ROMANIA
TUDOR ȘTEFAN BATOG, SAT
VALEA URSULUI NR. 7, JUD.
IAȘI, COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ABSTRACT 2
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347

C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului.
44. Saloane de coafură, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, ondularea părului, saloane de
coafură, refacerea părului, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii de bărbierie,
servicii de coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor pentru
bărbați, servicii de coafor pentru copii, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de împletire a părului, servicii de îndreptat
părul, servicii de ondulare a părului, servicii
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de permanent pentru păr, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de vopsit de șuvițe de păr, servicii de vopsit
sprâncenele, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii pentru vopsirea
părului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
spălarea părului cu șampon, servicii de tratament
pentru păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru păr.

───────

(210) M 2020 06156
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(540)
PROGRAM PENTRU ELEVI-

BUILD YOUR FUTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16.  Panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, animații de tip celulă, invitații
(papetărie), pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat bannere din
hârtie, semne de cărți, cutii din hârtie
sau carton, calendare, carton, carduri/cartele,
cataloage, creioane de cărbune, planșete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), benzi
desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), coperți (papetărie)/învelitori
(papetărie), protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de desen,
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), etichete
din hârtie sau carton, registre (cărți), bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), ziare,
agende, carnete de notițe (papetărie), suporturi
pentru pagini, hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), panglici

din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decorațiunile pentru păr, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, ecusoane cu nume (articole
de birou), hârtii pentru pictură și caligrafie,
penare/cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, creioane mecanice, ascuțitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustrații, placarde din hârtie sau carton, portrete,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale,
tipărite, publicații tipărite, articole pentru școală
(papetărie), sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, plăci cu
denumiri de firme din hârtie sau carton, ștampile
(sigilii), suporturi pentru stilouri și creioane,
papetărie, stilouri din oțel, abțibilduri (papetărie),
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
bilete, cartonașe, altele decât pentru jocuri,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, suporturi pentru
fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de scris,
cărți de scris sau de colorat, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
18. Dosare de conferință/mape de conferință,
genți de mână, carton imitație de piele,
portofele, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), rucsacuri/genți de
spate, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, genți de scule, goale,
umbrele.
25. Șepci (articole pentru acoperirea capului),
articole de îmbrăcăminte, articole de acoperit
capul pentru purtare, tricotaje (îmbrăcăminte),
uniforme oficiale, îmbrăcăminte de
stradă, salopete/combinezoane (îmbrăcăminte),
cămăși, cămăși cu mânecă scurtă, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), tricouri cu
mânecă scurtă, cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.
28. Jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri
pe tablă, blocuri de construcție (jucării), jocuri
de construcție, jocuri de șah, table de șah, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
darts, păpuși, drone (jucării), ținte electronice,
jocuri, aparate pentru jocuri, giroscoape și
stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, puzzle-uri, manșe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape,
pălării din hârtie pentru petreceri, jocuri de
societate, aparate pentru exerciții fizice, baloane
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pentru joacă, mingi/bile de joacă, cărți de
joc, jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, jocuri portabile și jucării cu funcții
de telecomunicații integrate, folii de protecție
adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile,
păpuși marionete, rachete/bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării),
mașini de jucărie, machete de jucărie, figurine
de jucărie roboți de jucărie, jucării din aluat de
modelare, jucării, mașini pentru jocuri video.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial
sau industrial, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, publicitate
exterioară, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, sistematizarea informațiilor în baze
de date, computerizate, marketing cu public
țintă, publicitate prin televiziune, actualizarea

materialelor de publicitate, actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale.
41. Academii (educație), educație de tip școală
cu internat, antrenare (instruire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate de
școli, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstrații),
publicarea cărților, producția de programe
radio și de televiziune, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de publicitate sau culturale, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/ servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor.
42. Calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanță
software pentru calculatoare, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, consultanță
în domeniul economisirii energiei, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, inginerie, găzduirea site-
urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
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intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității,
proiectarea ambalajelor, cercetare în domeniul
fizicii, cercetare în domeniul sudurii, controlul
calității, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule.

───────

(210) M 2020 06157
(151) 01/09/2020
(732) S.C. PROTECT KRONOS IMPEX

S.R.L., INTRAREA RUGULET NR.
1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Made by Angels

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 06158
(151) 01/09/2020
(732) SC PHARMA CARE EXPORT SRL,

STR. IZBICENI NR. 17, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

pharma care family
care for your family

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ff3b8b), albastru (HEX #3d93c9, HEX
#64d9e8), alb (HEX #ffffff)

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

3. Preparate cosmetice.
───────
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(210) M 2020 06159
(151) 01/09/2020
(732) ILIANA-LOREDANA ȘPAK-

BOLDICI, STR. RÎULUI NR.231A,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

la Papanul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.12; 09.07.01

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

35. Regruparea 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,
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 comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant și bistro, servicii de
catering, servicii oferite de baruri, cafenele,
snack-bar-uri.

───────

(210) M 2020 06160
(151) 01/09/2020
(732) GLORIA MARKET SRL, STR.

TULUC, NR.1, HALA NR.27,
BIROUL 2, SAT COSTI, COMUNA
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Mai putin la casa,
mai mult acasa!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate pentru albit și alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare și şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate cosmetice, loțiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunatoare, fungicide, ierbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, piepteni și bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, articole
de curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată ( cu excepţia sticlei de
construcţie ), sticlărie, porţelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și de
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
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fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, faina și preparate
făcute din cereale, pâine , produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06161
(151) 01/09/2020
(732) ADRIA BROKER SRL, STR.

ROMANA BL. 29B, SC. B, ET.
2, AP.7, JUDEŢ TELEORMAN,
ZIMNICEA, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ADRIA

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
brichete pentru fumatori.

───────

(210) M 2020 06164
(151) 01/09/2020
(732) CIPLA LIMITED , CIPLA HOUSE,

PENINSULA BUSINESS PARK,
GANPATRAO KADAM MARG,
LOWER PAREL 400 013
(MAHARASHTRA), MUMBAI ,
INDIA

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

(540)
IBUGESIC

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

5. Preparate medicale şi farmaceutice pentru
ameliorarea durerii cauzate de diverse afecţiuni,
cum ar fi durerea de cap, durerea dentară,
crampele menstruale, durerile musculare sau
artrita, pentru a reduce febra şi pentru a ameliora
durerile minore şi durerile cauzate de răceala
obişnuită sau gripa.

───────

(210) M 2020 06165
(151) 01/09/2020
(732) SC GLORY TO TRUCK SRL, STR.

ANA IPĂTESCU NR. 8, BL. D, SC.
C, ET. 2, AP 9, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

EKER

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
11.01.04; 19.07.25; 26.03.01
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(591) Culori revendicate:negru, alb, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06166
(151) 01/09/2020
(732) ROTON SRL , STR. STIHII NR.

2A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

(540)
LEGATII

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
publicitate, marketing și promovare.
38. Telecomunicatii.
41. Educație și instruire, producția filmelor
cinematografice, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 06167
(151) 01/09/2020
(732) VHC INTERNATIONAL SRL,

STR. BELA BARTOK, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
WeelMee

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

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.

───────

(210) M 2020 06168
(151) 01/09/2020
(732) ROTON SRL , STR. STIHII NR.

2A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ODATA PENTRU TOTDEAUNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
publicitate, marketing și promovare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație și instruire, producția filmelor
cinematografice, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 06169
(151) 01/09/2020
(732) VIBOAL FINDEX HOLDING SRL,

INTR. PINULUI NR. 25, CAM.
2, BL. 7, ET. 1, AP. 9, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Viboal FindEx

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
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9. Software pentru efectuarea de tranzacții
online, software pentru integrarea de publicitate
online pe site-uri web, aplicaţii mobile,
descărcabile, aplicaţii software, aplicaţii pentru
circuite specifice integrate, descărcabile,
aplicaţii software pentru telefoanele mobile,
descărcabile, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicaţii software
pentru televizoare, aplicaţii de servicii de cloud
computing, aplicaţii de servicii de reţele sociale
prin internet, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, comparatoare,
computere tip notebook, drivere pentru software,
instrucţiuni de operare şi utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare şi software
de calculator, descărcabile, îndeosebi pe
dischete sau cd-rom-uri ori alte suporturi
electronice, suporturi optice de date, pachete
de software de calculator (programe), platforme
magnetice pentru software înregistrate sau
descărcabile, programe înregistrare operate pe
computere, programe pentru computer (software
descărcabil), publicaţii electronice descărcabile,
programe de operare a computerului
înregistrate, software (programe), softuri
educative, software pentru jocuri, software de
comunicaţii, software video interactiv, software
de calculator, suporturi magnetice pentru
software, software de reprezentare tabelară,
software pentru comprimarea datelor, software
de realitate virtuală, software de calculator
pentru codificare, software de grafică pe
calculator, software de prelucrare a datelor,
software înregistrat pentru computere, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (api), software
pentru îmbunătăţirea posibilităţ ilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea
de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate,
software de asistență, software pentru asistent
virtual.
35. Consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță
în domeniul auditului, consultanță privind
managementul comercial, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în organizarea
întreprinderilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță pentru management

corporativ, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță în marketing comercial, consultanță
profesională în afaceri, consultanță în domeniul
achizițiilor comerciale, servicii de consultanță
în recrutare, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind vânzarea de
firme, consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță în materie de management,
consultanță în afaceri privind fuziunile de
firme, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță în
domeniul contabilității fiscale, consultanță privind
cercetarea în afaceri, consultanță în domeniul
cercetării pieței, consultanță pentru dezvoltarea
imaginii corporative, consultanță profesională
privind administrarea personalului, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind planificarea afacerilor,
servicii de consultanță privind planificarea
comercială, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, servicii de consultanță
privind gestiunea comercială, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, consultanță privind
pregătirea statisticilor de afaceri, servicii
de consultanță privind strategiile comerciale,
consultanță în domeniul strategiilor de
afaceri, consultanță privind constituirea și
derularea afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanță
în legătură cu achizițiile, servicii de consultanță
în achiziții de întreprinderi, servicii de consultanță
privind studiul de piață, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, asistență,
consiliere și consultanță privind analiza
comercială, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, consultanță profesională
cu privire la administrarea afacerilor, consultanță
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și informații privind managementul afacerilor
comerciale, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță pentru
întreprinderi în materie de fuziuni, consultanță
în afaceri în materie de fuziuni de întreprinderi,
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări,
consultanță în materie de eficiență a afacerilor,
consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor,
consultanță în materie de relocalizare a
firmelor, servicii de consultanță în afaceri privind
insolvabilitatea, consultanță privind organizarea
și gestiunea unei întreprinderi comerciale,
servicii de consultanță (comercială) privind
operațiunile de franciză, servicii de cercetare
și consultanță în domeniul afacerilor, servicii
de asistență și consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind performanțele întreprinderilor,
informare și consultanță cu privire la comerțul
exterior, servicii de consultanță (comercială)
privind deschiderea de francize, servicii
de consultanță în domeniul segmentărilor de
piață, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare, consultanță
organizațională pentru programe de loialitate
pentru clienți, servicii de consultanță și
de management al afacerilor, consultanță
profesională cu privire la deschiderea
unei afaceri, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în system de franciză,
consultanță profesională, investigații sau
informații în domeniul afacerilor, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, servicii de consultanță
în materie de management al afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiu, servicii
de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, servicii de consultanță comercială
în materie de lichidări comerciale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și informare cu privire la
contabilitate, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,

servicii de consultanță fiscală și asistență la
întocmirea declarațiilor fiscale, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, managementul afacerilor și
consultanță în materie de organizare a
întreprinderii, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informațiilor, servicii de consultanță pentru
pregătirea și realizarea de tranzacții comerciale,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de consultanță în
materie de organizare și
management al afacerilor, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, servicii de
consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității, servicii
de consultanță pentru firme cu privire la
planificarea și recuperarea în caz de dezastru,
servicii de expertize în domeniul eficienței
comerciale, servicii de expertize în domeniul
eficienței economice, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, consiliere
(contabilitate) fiscală, consultanță (contabilitate)
fiscală, consultanță fiscală (contabilitate),
consiliere contabilă în domeniul fiscal, servicii
de depunere a declarațiilor fiscale, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
consultații în legătură cu întocmirea de declarații
fiscale, audit contabil, audit financiar, auditare
afaceri, contabilitate și audit financiar, servicii de
evaluare comparativă, evaluarea comparativă
(evaluarea practicilor de organizare a afacerilor),
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii de
evaluare a costurilor, evaluare de oportunități de
afaceri, publicare de materiale publicitare online,
oferte pentru licitații online în numele terților,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, realizare de sondaje online de cercetare
în domeniul administrării afacerilor, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, întocmire de documente
referitoare la impozitare, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii ale agențiilor
de export, servicii de import și export, asistență
privind managementul afacerilor, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
administrarea afacerilor, asistență în conducerea
afacerilor, asistență privind managementul
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activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării afacerilor, asistență în domeniul
organizării afacerilor, furnizare de asistență
în afaceri, asistență și consultanță privind
organizarea comercială, asistență și consultanță
privind managementul afacerilor, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), furnizare de asistență în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță financiară și
consultanță în domeniul asigurărilor, consultanță
privind finanțele întreprinderilor, servicii de
consultanță fiduciară, consultanță referitoare
la credit, consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii de
consultanță financiară, consultanță financiară
privind lichidările, consultanță privind investițiile
rezidențiale, consultanță privind activitatea
bancară, consultanță financiară privind
împrumuturile, analiză și consultanță financiară,
consultanță financiară în sectorul energetic,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind finanțarea proiectelor
energetice, consultanță și informații privind
asigurările, consultanță privind fondurile de
investiții, consultanță în materie de pensii,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), schimb de valută și consultanță,
servicii de consultanță privind reasigurările,
consultanță privind subscrierea de asigurări,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultan ță privind strategiile financiare, servicii
de consultanță referitoare la credit, servicii
de consultanță privind finanțele personale,
servicii de consultanță privind fondurile
mutuale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind

rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță fiscal ă
(nu contabilitate), servicii de informare și
consultanță financiară, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
privind serviciile de credite, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
servicii actuariale consultative și de consultanță,
consultanță privind asistența financiară pentru
educație, servicii de consultanță referitoare la
asigurări, consultanță în materie de investiții de
capital, servicii de consultanță privind investițiile
în produse, servicii fiduciare și de consultanță
în investiții, servicii de consultanță privind
contractele la termen, servicii de consultanță
în materie de datorii, informații și consultanță
în materie de asigurări, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
consultanță și de informații financiare, servicii de
consultanță referitoare la administrarea banilor,
consultanță financiară privind cumpărarea și
vânzarea de afaceri, servicii de consultanță
privind fondurile comune de plasament,
servicii de consultanță în materie imobiliară
pentru corporații, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare, servicii
de consultanță financiară privind investițiile în
infrastructură, servicii de asigurări personale
privind furnizarea de consultanță juridică,
servicii de consultanță în materie de titluri de
valoare, solicitare de informații și consultanță
în materie de credite, servicii de consultanță și
informații despre curtaj în asigurări, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări de vehicule,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
viață, servicii de informații și consultanță în
domeniul asigurărilor și finanțelor, consultanță
pentru clienți cu privire la organizarea
recuperării de creanțe, acordare de consultanță
(financiară) experților care evaluează cererile
de despăgubiri, consultanță financiară privind
efectuarea de operațiuni de plată fără numerar,
furnizare de informații, consultanță și consigliere
în domeniul evaluărilor financiare, furnizare de
informații, consultanță și consigliere în domeniul
investițiilor bancare, servicii de consultanță
privind finanțarea lucrărilor civile și a proiectelor
de infrastructură, transfer monetar, transferuri
de fonduri, servicii de transfer monetar, transfer
electronic de fonduri, transfer computerizat de
fonduri, organizare de transferuri monetare,
înregistrarea transferului de acțiuni, gestiunea
valorilor mobiliare transferabile, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani,
înregistrare de transfer de acțiuni, schimb valutar
și transfer monetar, servicii automate de transfer
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de fonduri, achiziție și transfer de creanțe
monetare, înregistrarea transferului de titluri
de valoare, transfer electronic de fonduri prin
intermediul telecomunicațiilor, servicii de transfer
de bani la nivel național, servicii de inițiere
de transfer electronic de acțiuni, administrarea
portofoliilor de titluri de valoare transferabile,
servicii bancare privind transferul electronic
de fonduri, servicii de transfer de fonduri de
credit, servicii de transfer și tranzacționare
a fondurilor de investiții, servicii bancare
referitoare la transferul de fonduri din conturi,
servicii de informare referitoare la transferul
automat de fonduri, servicii de investiții cu
privire la titluri de valoare transferabile, expertize
fiscale, expertize și evaluări fiscale, expertize în
scopuri de asigurare, estimări fiscale, estimări
fiscale, consiliere fiscală (nu contabilitate),
planificare fiscală (nu contabilitate), consiliere
financiară privind planificarea fiscală, consultații
în domeniul estimărilor fiscale, consultații în
domeniul evaluărilor fiscale, servicii în materie
fiscală (nu contabilitate), planificare financiară în
materie de obligații fiscale, servicii de evaluare
de proprietăți în scop fiscal, evaluare financiară,
evaluarea proprietăților, evaluarea pierderilor,
servicii de evaluare, evaluarea capitalului
societății, evaluarea activelor financiare, servicii
de evaluare financiară, evaluare și analiză
financiară, evaluare financiară în scopul
asigurării, agenții de evaluare a creditelor,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
servicii de evaluarea garanțiilor financiare,
servicii de evaluare a riscului financiar, evaluare
de mărfuri și de încărcături, servicii de evaluare
a riscurilor de investiții, investiții bancare, servicii
bancare personale, servicii bancare automate,
servicii bancare de investiții, servicii bancare de
investiție, servicii bancare prin internet, servicii
bancare pentru particulari, servicii bancare
și financiare, furnizare de informații privind
prețurile obligațiunilor, furnizare de informații
privind indicele de prețuri, fonduri mutuale,
gestiunea fondurilor, administrarea fondurilor,
investirea fondurilor, avansare de fonduri,
acordare de fonduri, garantare de fonduri,
gestiunea fondurilor financiare, gestiunea
fondurilor întreprinderilor, investiții în fonduri
internaționale, investiții de fonduri mutuale,
brokeraj de fonduri mutuale, gestionare de
fonduri speculative, managementul financiar
al fondurilor, monitorizarea fondurilor de
investiții, administrarea fondurilor de investiții,
gestiunea fondurilor de capital, gestiunea
fondurilor de investiții, investiții de fonduri
pentru terți, coordonarea afacerilor financiare
online, servicii bancare comerciale online,
furnizare de informații online privind conturile

de investiții, informații online despre bursa
de valori oferite dintr-o bază de date
electronică sau pe internet, furnizare de
informații online despre asigurări, oferite dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
furnizare de informații online despre reasigurări,
oferite dintr-o bază de date electronică sau
pe internet, furnizare de informații online
despre bursa de valori, dintr-o bază de date
electronica sau pe internet, servicii de informare
în domeniul finanțelor, furnizate online prin
intermediul unei baze de date computerizate
sau prin internet, consiliere financiară privind
impozitarea, consiliere referitoare la impozitul
pe venit, servicii de consigliere financiară
privind impozitele, servicii de procesare a plății
impozitelor, consiliere (financiară) în materie de
impozit pe venit, restructurarea datoriilor, servicii
de gestionare a titlurilor de valoare în raport cu
restructurarea de capital, factoring pentru export,
asistență financiară, servicii de consultanță
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri.
41. Servicii de consultanță în domeniul
cursurilor de instruire, servicii de consultanță
cu privire la pregătirea în domeniul afacerilor
(instruire), servicii de consultanță cu privire
la analiza cerințelor de instruire, pregătire
în domeniul fiscalității (instruire), publicare
de jurnale, publicare de recenzii, publicare
de documente, publicare de cărți, publicare
de reviste, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, publicare de cărți instructive,
publicare de material didactice, publicare
de lucrări științifice, publicare multimedia a
revistelor, publicare și editare de cărți, publicare
de materiale educative tipărite, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, cursuri de pregătire în materie de
legislație, instruire profesională, educație și
instruire, furnizarea de instruire online, oferte
de cursuri de instruire, transfer de know-how
(instruire), servicii de instruire în domeniul
finanțelor, servicii de instruire legate de afaceri,
servicii de instruire în domeniul afacerilor,
desfășurare de seminarii de instruire pentru
clienți, servicii de instruire în abilități de
comunicare, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, servicii de instruire
pentru comercianți cu amănuntul, instruire în
domeniul furnizării de servicii juridice, pregătire
în domeniul bancar (intruire), furnizarea de
tutoriale online, furnizare de seminare online
de formare, furnizare de informații și știri
online în domeniul formării profesionale, servicii
educațíonale care oferă instruire în materie de
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impozitare a proprietății, servicii educaționale
care oferă ateliere de lucru în domeniul
impozitării proprietății.
45. Consultanță în materie de litigii, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
transfer de proprietăți (servicii juridice), servicii
de consultanță juridică în domeniul fiscal,
auditare a conformității de reglementare,
asistență juridică la întocmirea contractelor.

───────

(210) M 2020 06170
(151) 01/09/2020
(732) ACC OCULAR LENS SRL, STR.

GHEORGHE LAZAR NR. 2,
JUDEȚUL SATU-MARE, SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

KANGLE eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Ochelari (optică).
───────

(210) M 2020 06171
(151) 01/09/2020
(732) ARENA GROUP SA, STR. ŞTEFAN

MIHĂILEANU NR. 31, ET. 1, AP. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 024022,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASCARD

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

5. Medicamente, medicamente pentru boli
cardiovasculare utilizate în tratamentul
hipertensiunii.

───────

(210) M 2020 06173
(151) 01/09/2020
(732) BUNGE ROMANIA SRL, ALEEA

INDUSTRIILOR NR. 5-7, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

Unisol Ulei de primă
presă cu ierburi aromatice

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.14;
25.01.19

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

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse, în special ulei și grăsimi comestibile,
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, administraţie
comercială, 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-
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line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06174
(151) 01/09/2020
(732) SC URSPACK SRL, STR. 22

DECEMBRIE NR. 10, SAT
BOSANCI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

URS PACK GO GREEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 05.01.01; 03.01.14; 03.01.24;
26.05.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#f7dd6c), verde închis

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, cutii din
hârtie sau carton, carton, suporturi de pahare
din hârtie, pungi conice din hârtie, steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, saci de gunoi
din hârtie sau plastic, şerveţele din hârtie,
etichete din hârtie sau carton, materiale din
hârtie sau carton pentru ambalare (amortizare,
umplutură), materiale de căptuşire din hârtie sau
carton/umplutură din hârtie sau carton, hârtie,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, prosoape din hârtie.

21. Cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii pentru pâine, șervete de bucătărie,
pahare din hârtie sau plastic, farfurii de unică
folosinţă, pahare de băut, pahare (recipiente),
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, cutii pentru gustări, căni, farfurii
din hârtie, farfurioare, boluri pentru supă,
farfurii pentru masă, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, recipiente
termoizolante pentru alimente.

───────

(210) M 2020 06175
(151) 01/09/2020
(732) VICTOR ANDREI HUZUM, STR.

SERBAN BOGDAN STAN NR.7,
BLOC 3056, SC.4, AP.46, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIAN PETRE HUZUM,
STR. APUSULUI NR.54, BL.49,
SC.1,ET.2,AP.9, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

NUT & FEDER

(531) Clasificare Viena:
26.04.09; 27.05.01; 27.05.08

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

20. tetiere (mobilă), mobilă antichizată,
mobilă superpozabilă, mobilă curbată, jaluzele
interioare (mobilă), mobilă și mobilier, mobilă
din bambus, cotiere pentru mobilă, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu
din metal, mobilier, taburete mobile (mobilier),
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partiții mobile (mobilier), paravane mobile
(mobilier), bănci (mobile), panouri despărțitoare
mobile (mobilier), cartoteci (mobilier),
mobilier capitonat, pergole (mobilier), mobilier
școlar, mobilier metalic, oglinzi (mobilier),
piedestaluri (mobilier), mobilier încastrat,
mobilier integrat, tejghele (mobilier), scrinuri
(mobilier), mese (mobilier), mobilier combinat,
paravane (mobilier), mobilier transformabil,
unități (mobilier), comode (mobilier), cărucioare
(mobilier), console (mobilier), pufuri (mobilier),
dulapuri (mobilier), birouri (mobilier), mobilier
baie, rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), module
mobile de bar (mobilier), uși de mobile,
mobile de birou, piciorușe pentru mobilă,
picioare pentru mobilă, mobilă pentru vivarii,
rafturi de mobilă, rafturi de mobile , pereți
despărțitori (mobilier), panouri despărțitoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), uși pentru
mobilier, rafturi modulare (mobilier), mobilier de
baie, paravane despărțitoare (mobilier), mobilier
convertibil tapițat, mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, mobilier
pentru autorulote, mobilier pentru caravane,
mobilier pentru camping, mobilier pentru sere,
mobilier de bucătărie, mobilier de laborator,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină, scaune înalte
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
pentru computer, sertare pentru mobilier,
unități de mobilier, mobilier de interior, fotolii
rabatabile (mobilier), mobilier din lemn, muluri
pentru mobilier, rafturi nemetalice (mobilier),
panouri pentru mobilier, panouri de mobilier,
mobilier pentru arhivare, birouri modulare
(mobilier), mobilier pentru depozitare, dulapuri
ca mobilier, mobilier pentru saune, suporturi
rotative (mobilier), mobilier pentru copii, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru șezut, piese de
mobilier, mobilier de exterior, mobile (obiecte
pentru decorare), birouri mobile pentru scris,
suporturi nemetalice pentru mobilă, ecrane
pentru șeminee (mobilă), cuiere de haine
(mobile), mobilier de uz casnic, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier rabatabil pentru șezut,
suporturi pentru chei (mobilier), rafturi (mobilier)
din lemn, mobilier de baie modular, huse
adaptate pentru mobilier, cutii pentru jucării
(mobilier), mobilier pentru automobile-caravană,
suporturi pentru prosoape (mobilier), casete
pentru chei (mobilier), mobilier pentru expunerea
produselor, rafturi pentru vinuri (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), sertare (piese de
mobilier), rafturi pentru birou (mobilier), mese
pentru desen (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, mese de
toaletă (mobilier), rafturi din lemn (mobilier),

coșuri de depozitare (mobilier), mobilier pentru
curte interioară, cuiere de haine (mobilier),
scăunele cu trepte (mobilier), ecrane (mobilier)
pentru afișare, mobilier folosit în săli, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), picioare de sprijin
(mobilier), suport de pălării (mobilier), uși de
mobilier (nemetalice), suporturi pentru haine
(mobilier), mobilier pentru cameră de zi, rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, panouri de lemn
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, piese de asamblare pentru mobilier,
suprafețede scris portabile (mobilier), uși din
lemn pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din lemn, unități
de mobilier pentru bucătării, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru animalele de
companie, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobile care se pot transforma în pat, scări și
trepte mobile, nu din metal, panouri sub formă
de piese de mobilier, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electronice, mobilier
de expunere pentru puncte de vânzare, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
panouri pentru partea din spate (piese de
mobilier), seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare articole de
mobilier, rame din lemn pentru tablouri, rame
pentru tablouri și fotografii, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme confecționate din lemn pentru
rame de tablou, rame pentru tablouri (nu din
metale prețioase), decorațiuni de perete, din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.

24. Huse pentru mobilă, tapiserie pentru
mobilier, materiale textile pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, țesături
pentru mobilier la bucată, țesături pentru
mobilier și tapițerii, huse textile pentru
mobilier (largi), învelitori din materiale textile
pentru mobile, materiale textile folosite la
fabricarea mobilierului, materiale textile pentru
confecționarea mobilierului de grădină, huse
textile și din plastic pentru mobile (nemontate),
țesături pentru mobilier sub formă de articole
textile individuale, materiale textile pentru
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fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
materiale textile, draperii textile, tapiserii textile,
șervete textile, ornamente murale (textile),
baldachine (draperii textile), textile pentru
perete, țesături întărite (textile), materiale textile
(produse), pânzeturi (materiale textile), lenjerie
pentru pătuțuri, lenjerie de masă, lenjerie de
bucătărie, țesături pentru lenjerie, lenjerie de pat,
lenjerie de uz casnic, baldachine (lenjerie de
pat), așternuturi de pat (lenjerie), lenjerii de pat
cu falduri, lenjerie de pat pentru bebeluși, lenjerie
de pat și pături, lenjerie de masă din materiale
textile, articole de menaj textile (lenjerie de
masă), decorațiuni de perete, țesături pentru
decorațiuni interioare, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile.

28. Mobilă pentru căsuțe de păpuși (jucării),
jucării mobile suspendate, mobilier de jucărie,
accesorii de mobilier pentru păpuși, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
publicitate, administrație comercială, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, realizare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare.

37. Lăcuirea mobilierului, vopsire de mobilier,
restaurări de mobilier, montare de mobilier,
reparații de mobilier, instalarea mobilei la
comandă, refacerea pieselor de mobilier,
reparații piese de mobilier, întreținere și
reparații de mobilier, reparare și recondiționare
de mobilier, montare de mobilier pentru
magazine, recondiționare, reparare și întreținere
de mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei.

39. Mutarea mobilierului (transport), transport
de mobilă, mutări de mobilier (transport),
depozitare de mobilier, mutarea mobilierului
comercial (transport), transportarea mobilierului
terților cu camioanele, servicii de transport,
transport și depozitare.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză și
cercetare industrială, design industrial, design de
produs, design artistic comercial, stilism (design
industrial), design artistic industrial, servicii de
design textil, design grafic și industrial, servicii
de design de produs, design și dezvoltare
de produs, design de decorațiuni interioare,
consultanță în decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru birouri,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, consultanță privind
alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), furnizarea
unui site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare.

───────
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(210) M 2020 06176
(151) 01/09/2020
(732) MARINELA IVANESCU, STR.

STEAUA ROȘIE NR. 31F, BL. F, AP.
4, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Imunozym

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

5. Suplimente alimentare, de uz medical.
───────

(210) M 2020 06177
(151) 01/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TAMINO FORTE
BY MEDICINAS

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

5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente
alimentare lichide de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru

prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical.

───────

(210) M 2020 06178
(151) 01/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMUNE 369 BY MEDICINAS

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

5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente
alimentare lichide de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
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biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical.

───────

(210) M 2020 06179
(151) 01/09/2020
(732) MARIUS-ADRIAN ILIESCU,

STR. BUCURESTI NR. 64, BLOC
D.15, AP. 71, JUD. CLUJ , CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

tessuto. EXPLORE
UNIQUENESS

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.17; 27.05.25

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

18. Pungi din piele, pentru ambalat, umbrele,
bagaje, seturi de voiaj nedotate, genţi de
voiaj, valize, curele din piele, curele pentru
umăr din piele, bretele din piele pentru
umăr, ghiozdane, rucsacuri, poșete, portofele,
geamantane, centuri de piele, port chei, serviete,
etuiuri pentru cărţile de vizită, cutii şi tocuri din
piele sau carton imitaţie de piele, toate acestea
pictate manual.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, toate acestea pictate manual.
21. Vase din ceramică, ghivece din ceramică,
vaze de flori, recipiente, boluri, toate acestea

pictate manual, articole de porțelan pentru uz
decorativ, articole de sticlărie, obiecte de artă din
porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă murală din
ceramică în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă
murală din porțelan în 3D, artă murală din sticlă
în 3D, artă murală din teracotă în 3D, bibelouri de
porțelan, obiecte decorative (artistice) din sticlă,
opere de artă din sticlă, ornamente de ceramică,
pitici de grădină din ceramică, sticlă pictată,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni de
perete din porțelan, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, glastre pentru plante,
vase din lut, vaze din sticlă, toate acestea pictate
manual.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
cravate, papioane, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, toate acestea pictate manual.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți din piele, poșete
din piele, serviete, valize, portofele, portmonee
și diferite accesorii din piele, umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
obiecte de mobilier din lemn și articole de
decorațiuni interioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în magazine specializate în legătură
cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate în legătură cu genți din piele,
poșete din piele, serviete, valize, portofele,
portmonee și diferite accesorii din piele, umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate în legătură cu obiecte de mobilier
din lemn și articole de decorațiuni interioare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii de pictură personalizată pentru
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de pictură
persoanlizată pentru obiecte de mobilier, servicii
de pictură personalizată pentru obiecte de decor
și recipiente din ceramică, lut, teracotă, porțelan,
sticlă, metal, lemn, piatră, textile.
42. Servicii de artă grafică și design, servicii
de amenajări interioare pentru clădiri, creare
de design de produse de consum, creare
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole care
servesc la acoperirea capului, decorațiuni
interioare, design de accesorii de modă, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
bijuterii, design de ambalaje, design de articole
de porțelan, design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, design
de mobilier, design de broșuri, design de cărți
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de vizită, design de produs, design vestimentar
pentru terți, design vizual, design și dezvoltare
de produs, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare.

───────
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(210) M 2020 04187
(151) 06/11/2017
(732) RÜSTÜ ÖCZAN, FINNENTROPER

WEG 24, BERLIN, 13507,
GERMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ipek

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15; 06.07.25

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

29. Carne, peşte, nu viu, fructe de mare, nu
vii, moluşte, nu vii, produse lactate şi înlocuitori,
ouă, produse din ou, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi păstăioase), jeleuri,
jeleuri comestibile, gemuri, compoturi, fructe şi
legume tartinabile, supe, ciorbe, extracte din
carne, fasole la conservă, uleiuri şi grăsimi
comestibile, pastă de roşii, pastă de ardei,
legume cu păstăi procesate, măsline procesate,
pastă de susan, ulei de măsline, paste de
legume, roşii uscate, supă instant.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse preparate la cuptor şi
de patiserie, zahăr, miere, golden syrup (sirop
auriu), drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), condimente, amestecuri de
condimente, mirodenii, arome pentru băuturi,
altele decât uleiurile esenţiale, chutneys
(condimente), paste, ciocolată şi deserturi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), preparate pentru copt, preparate
din cereale, aluat, dulciuri (bomboane), acadele
şi gumă de mestecat, gheaţă, îngheţată, iaurt
îngheţat şi şerbeturi, paste făinoase proaspete şi
uscate, terci de ovăz, terci de mălai, ketchup de
roşii, maioneză, halva.
32. Sirop de struguri.

───────

(210) M 2020 05365
(151) 18/05/2011
(732) LABORATOIRES NOREVA-

LED, 66, AVENUE DES CHAMPS
ELYSÉES, F-75008, PARIS,
FRANȚA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KERAPIL

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

3. Produse cosmetice, creme, geluri, loțiuni,
pomezi, preparate pentru îngrijirea pielii, cu
excepția produselor de machiaj (pentru scopuri
cosmetice), săpunuri, parfumuri, preparate
cosmetice pentru băi, loțiuni de păr, șampoane.
5. Produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii
și anume produse dermatologice pentru
tratamentul keratozei pilare.

───────


