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Cereri Mărci publicate în 11/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08747 04/12/2020 NEAMŢU V. GICA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
POFTA FOCULUI

2 M 2020 08748 04/12/2020 BRAND EMOTION SRL FARMCLASS Farming is a
profession of hope

3 M 2020 08749 04/12/2020 JIAJIA TRADEIMPEX SRL SKS SINKALSTAR

4 M 2020 08750 04/12/2020 GUANGZHOU CITY PUXIANG
CARMENTS GUANGZHOU-
SUCURSALA BUCUREŞTI

FANGSIDA

5 M 2020 08751 04/12/2020 SC COMPLET FOOD SRL Baltazar

6 M 2020 08752 04/12/2020 ROYAL ESTATES & BUILDINGS
SRL

CAROL PLAZA PARK

7 M 2020 08753 04/12/2020 ROYAL ESTATES & BUILDINGS
SRL

CAROL PARK RESIDENCE

8 M 2020 08754 04/12/2020 S.C. WEBSIDE S.R.L. Webside

9 M 2020 08755 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PROFIT ASIGURARE DE VIATA

10 M 2020 08756 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PENSIA SENIOR

11 M 2020 08757 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

ASIGURAREA DE VIATA MIXT
PROTECTOR

12 M 2020 08758 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PROTECTOR ASIGURARE DE
VIATA

13 M 2020 08759 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

ASIGURAREA DE VIATA
SUPER PROTECTOR

14 M 2020 08760 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

ASIGURAREA DE VIATA
SUPRA CAPITAL PROTECTOR

15 M 2020 08761 04/12/2020 ROMSYSTEMS SRL Printing Mall

16 M 2020 08762 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PROTECT+

17 M 2020 08763 04/12/2020 NAPCSILLAG KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ecofamily
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
18 M 2020 08764 04/12/2020 NOW DIGITAL AGENCY SRL K KIRILĂ FUNERAR

19 M 2020 08765 04/12/2020 ALINA LUMINITA CIUCU ALINA SI PICII EI

20 M 2020 08766 04/12/2020 ADRIANA BUNGESCU IMMUNITY FORTE
D3+OMEGA3

21 M 2020 08767 04/12/2020 ADRIANA BUNGESCU MBA Pharma Innovation for
patient treatment sanatate-
smart.ro

22 M 2020 08768 04/12/2020 ZENON GROUP STORE Garden Farm

23 M 2020 08769 04/12/2020 S.C. LOCASIGA S.R.L. KRAFTMAN

24 M 2020 08770 04/12/2020 INFOGROUP MEDIA INVEST
SRL

omniMED

25 M 2020 08771 04/12/2020 ATELIERUL PESCĂRESC SRL ATELIERUL PESCĂRESC

26 M 2020 08772 04/12/2020 URBAN FITNESS & GYM SRL URBAN Fitness & Gym

27 M 2020 08773 04/12/2020 HIDROAGRIFER HafPompe

28 M 2020 08774 04/12/2020 INSTAL VIDEO SECURITY
SOLUTIONS S.R.L.

I.V.S.S. INSTAL VIDEO
SECURITY SOLUTIONS

29 M 2020 08775 04/12/2020 A.R.P.C.F. ASOCIATIA ROMANA
DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI
FAMILIE

ARPCF

30 M 2020 08776 04/12/2020 SC EDITURA CUVÂNTUL SRL Cuvântul

31 M 2020 08777 04/12/2020 GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL

Fain&Simplu

32 M 2020 08778 04/12/2020 RE7 AGENTIA DE
PROMOVARE ONLINE SRL

re7consulting

33 M 2020 08779 04/12/2020 AKTIV-POWER SRL CAMPINA pentru gospodaria ta

34 M 2020 08780 04/12/2020 S.C. CASA DE VINURI BECIU
S.R.L.

CASA DE VINURI BECIU

35 M 2020 08782 04/12/2020 S.C. CASA DE VINURI BECIU
S.R.L.

CASA BECIU WINERY

36 M 2020 08783 04/12/2020 S.C. CASA DE VINURI BECIU
S.R.L.

X+Y generation FETEASCĂ
ALBĂ FETEASCĂ REGALĂ
demisec DIN VII VECHI,
ROMÂNEŞTI
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Nr.
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Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
37 M 2020 08784 04/12/2020 S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L.

38 M 2020 08785 04/12/2020 CRISTIAN - IONUT BESLIU Besliu SERVICII FUNERARE

39 M 2020 08786 04/12/2020 CRISTIAN - IONUT BESLIU

40 M 2020 08787 04/12/2020 LIVIU DAVID Poonga

41 M 2020 08788 05/12/2020 MNEMOS SRL SYNAPSA

42 M 2020 08789 05/12/2020 VANGARDIO RESIDENCE SRL VANGARDIO RESIDENCE

43 M 2020 08791 06/12/2020 FIZZY BOMB SRL FIZZY BOMB

44 M 2020 08792 06/12/2020 VENUS MED SRL VENUS MED

Două generaţii, două viziuni, un vin. Iubitorule 
de vin, între generaţii diferenţele sunt 
nenumărate. Împreună cu tatăl meu am creat 
pentru tine un vin care să clădească puntea 
dintre generaţii şi să dea valoare fiecărui 
moment petrecut îmreună. Aşadar, ai în mâna 
ta anii şi priceperea generaţiei X înfrăţită cu 
inovaţia şi entuziasmul generaţiei Y. Îţi urăm 
să-l deguşti cu plăcere, împreună cu patru 
generaţii la aceeaşi masă! Povestea continuă 
pe www.x-y şi pe f xywine Fetească Albă & 
Fetească Regală demisec. D.O.C. - C.M.D. 
COTEŞTI 2018.
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(210) M 2020 08747
(151) 04/12/2020
(732) NEAMŢU V. GICA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. REGINA MARIA NR. 88A,
SAT VISAN, JUD. IASI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
POFTA FOCULUI

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

29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, extracte din
carne, conserve de carne, carne de rață, pateuri
din carne, carne de pasăre supracongelată,
produse din carne congelată, carne de pui
deshidratată, carne prăjită de pui, ragut (tocăniță
cu carne), carne proaspătă de pasăre, carne
de vită preparată, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de pui congelată, carne
de vită feliată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre congelată, carne de rață gătită,
carne de pasăre gătită, grăsime din carne de vită,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne de
pui, umplutură de carne pentru plăcinte, carne
de porc, la conservă, conserve de carne de
pasăre, felii de carne de oaie, concentrat din
carne de vacă, extracte de carne de pasăre,
salate cu carne de pasăre, chiftele din carne
de pui, plăcintă cu carne, produse din carne
de miel, pastramă din carne de vită, friptură
de carne de porc, cârnați din carne de pui,
hamburgeri din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, înlocuitori de carne de pasăre, gustări
pe bază de carne, bulion de carne de vițel,
pateuri din carne de pui, chiftele din carne de
vită, mâncăruri preparate pe bază de carne,
feluri de mâncare preparate din carne, produse
confiate din carne de rață, roast beef (friptură
de carne la cuptor), mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal carne
de pui), conserve din carne de vânat, mâncăruri

preparate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, înlocuitori de carne pe bază de legume,
extrase aromate din friptură de carne de vită,
carne de vită sărată și conservată (corned beef),
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la
borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de pește, produs tartinabil pe bază de pește
afumat, uleiuri comestibile obținute din pește
(cu excepția uleiului de ficat de cod), carne de
vânat, cine preambalate constând în principal din
vânat, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, uleiuri
pentru gătit, uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri solidificate pentru alimente,
uleiuri de origine animală de uz alimentar,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
pastă de ardei conservată, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
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fructe de pădure, conservate, caltaboş cu sânge/
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bullion, concentrate de fiertură/concentrate de
bullion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, unt de cacao alimentar,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, smântână (produse lactate), crochete,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri
de fructe, pulpă de fructe, salate de fructe,
coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de
fructe, fructe congelate, fructe, la conserve,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
crevurşti pentru hot dog, humus, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, lapte de iapă fermentat/cumâs, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
păsări de curte, nu vii, pastă de fructe presate,
lapte acru, stafide, cheag, lapte de orez, lapte
de orez pentru uz culinar, lapte fermentat gătit,
varză murată, seminţe, preparate, preparate
pentru supă, seu alimentar, ulei alimentar de
floarea soarelui, seminţe de floarea soarelui,
preparate, porumb dulce, procesat, tahini, tofu,
pateuri/turtiţe din tofu, piure de tomate, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve, zer,
albuş de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate,
fructe, procesate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe

pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, branză quark, brânză cottage, băuturi
pe bază de acid lactic, dulcețuri, sosuri de
brânză, sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de
lactate, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni conservate, soia conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei).
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, făină de
orz, mix pentru clătite sărate, biscuiţi /
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torture, paste de ciocolată
cu nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, fulgi de porumb, făină de
porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry (mirodenie), spume pentru
desert (produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, fondante (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), turtă
dulce, halva, glazură pentru şuncă, batoane
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de cereale bogate în protein, miere, sandvişuri
de hot dog, orz decorticate, ovăz decorticate,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, ketchup
(sos), clătite kimchi, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie)/pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), glazură oglindă, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, zahăr de palmier, clătite,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
piper, boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine, budinci, ramen, ravioli, orez,
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sandvişuri, sosuri (condimente), produse
de asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanare), fulgi de gheaţă
cu fasole roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri de
aluat nefermentat, capsule de cafea, umplute,
nuga, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
zahăr, sushi, dulciuri, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roşii, pâine nedospită,
cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene, făină
de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,

sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de pâine,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, biscuiți
din pâine, aluat de pâine, pâine fără gluten,
pâine coaptă în prealabil, amestecuri pentru
pâine integrală, pâine aromată cu condimente,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine sub formă de bastoane,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, cafea,
ceai, înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase
și tăieței, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, pâine și chifle, pâine
cu umplutură, pâine cu usturoi, pâine făcută
cu drojdie, amestecuri pentru prepararea pâinii,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză,
hamburgeri în pâine, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși în
franzelă, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
carne, înveliș pentru sandvișuri, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
cu carne de pui, pizza congelată, aluat de
pâine, aluat de prăjituri, aluat dospit, aluat pentru
biscuiți, aluaturi pentru napolitane, amestec
pentru aluat de pizza, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
amestecuri condimentate, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de copt gata
preparate, amestecuri de făină utilizate pentru
copt, amestecuri de înghețată, amestecuri de
patiserie, amestecuri de pizza, amestecuri
pentru glazuri, amestecuri pentru gogoși,
amestecuri pentru prăjituri, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amidoane modificate pentru uz alimentar (nu
medical), arome alimentare, arome folosite
pentru preparea de înghețată (altele decât
esențele eterice sau uleiuri esențiale), arome
naturale pentru înghețate (altele decât esențele
eterice sau uleiurile esențiale), arome obținute
din fructe, arome pe bază de ciocolată, arome
pentru băuturi, arome pentru supe, arome
preparate din carne de pui, arome preparate
din carne, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
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din legume (altele decât uleiurile esențiale),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane cu musli, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de înghețată,
batoane de pâine, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți aperitiv,
biscuiți crocanți, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, biscuiți cu ceapă, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți cu fructe, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți de turtă
dulce, biscuiți din pâine, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți dulci sau sărați, blaturi
de pizza, bomboane, bomboane de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, bomboane
de mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), preparate
pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume, spume de desert (dulciuri), sufleuri,
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tăiței,
torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie, zefir
(produse de cofetărie).
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe

nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 32 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
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administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
43. Servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de catering , servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, închiriere de echipament de
catering, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire

de băuturi alcoolice, servire de alimente și
băuturi, servirea de băuturi în microberării,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de bar cu servire de vin, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
informare privind restaurantele, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 08748
(151) 04/12/2020
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

ZAGAZULUI NR. 21-25, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FARMCLASS Farming
is a profession of hope
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.11.10

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, sau imaginii sau datelor, suporturi
magnetice de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi
pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08749
(151) 04/12/2020
(732) JIAJIA TRADEIMPEX SRL, STR.

LUNCA NR. 4, CAMERA 1, BL. 14,
SC. 1, ET. 1, AP. 18, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SKS SINKALSTAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
26.03.04; 26.03.05

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

7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, aparate de tăiere cu
arc electric, aparate de sudură cu arc electric,
osii pentru maşini, prese cu coş, rulmenţi
(componente ale maşinilor), bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru prepararea bitumului, maşini
pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de
şlefuit, lame (componente ale maşinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea şi transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acţionate electric
(componente ale maşinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de cardat),
maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor,
electrice, cartuşe pentru maşinile de filtrare,
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instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum,
maşini centrifuge/centrifuge (maşini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, agitatoare, site de cenuşă
(maşini), dispozitive de curăţare cu abur, maşini
şi aparate pentru curăţare, electrice, motoare
cu aer comprimat, maşini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, compresoare (maşini),
betoniere (maşini), instalaţii de condensare,
biele pentru maşini, motoare, cabluri de
comandă pentru maşini, motoare, mecanisme
de comandă pentru maşini, motoare, elemente
de comandă hidraulice pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare , elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare.
11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător
de aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a
aerului, echipamente şi utilaje pentru purificarea
aerului, reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/
sterilizator de aer, supapă de aer pentru
dispozitiv de încălzire cu abur, aparat de
aer condiţionat, aparat de aer condiţionat,
robinet rezistent la stropire, dispozitiv de filtrare
pentru acvariu, încălzitor pentru acvariu, lumină
pentru acvariu, dispozitiv automat de descărcare
a cenuşii, cuptorul brutarului, accesorii baie,
facilităţi de baie/echipament sanitar pentru baie,
cadă de baie, trompetă pentru cadă bidet,
dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet, tub de
cazan al dispozitivului de încălzire (tub), maşină
de coacere pâine, prăjitor de pâine, maşină
de fabricat pâine, radiator central, lanternă
chineză, cameră curată (instalaţii sanitare),
aparat de cafea electric, echipamente şi aparate
de gătit, aragaz/ustensile de gătit, ustensile
de gătit electrice, blat electric, echipamente şi
dispozitive de răcire, dispozitive şi maşini de
răcire, dispozitiv de răcire lichid, dispozitiv de
răcire a tutunului, dispozitiv de răcire cu apă,
echipamente pentru deshidratarea deşeurilor
alimentare, dispozitiv de dezodorizare, nu pentru
uz personal/dispozitiv de dezodorizare, nu
pentru uz personal, dispozitiv de uscare,
echipamente de dezinfectare, echipamente de
dezinfecţie medicală, dezinfectant utilizat în
magazinul de toalet/distribuitorul de toalete
dezinfectat, stropitor de irigare prin picurare
(accesorii pentru irigare), dispozitiv de uscare,
echipamente şi dispozitive de uscare, uscare
pentru furaje şi echipamente de alimentare/
dispozitiv de uscare a furajelor, rezervor de
expansiune pentru echipamente de încălzire
centrală.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), pompe de aer

(accesorii pentru vehicule), vehicule aeriene,
lanţuri antiderapante, alarme antifurt pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
lanţuri de automobile, şasiuri de automobile,
capote de automobile, anvelope de automobile,
fusuri de osie, osii pentru vehicule, benzi
pentru butucii de roată, caroserii de vehicule,
discuri de frână pentru vehicule, frâne
pentru vehicule, bări de protecţie pentru
automobile, chesoane (vehicule), maşini de
camping/case mobile, canoe, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
maşini/autoturisme/ automobile, cabine pentru
instalațiile de transport pe cablu, carcase
pentru anvelopele pneumatice/carcase pentru
anvelopele pneumatice, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie,
ambraiaje pentru vehiculele terestre, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, suporturi de pahare pentru
vehicule, lanţuri de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, lagăre de motor pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre, tetiere
pentru scaunele vehiculului, ştergătoare de
faruri, elicoptere de mici dimensiuni, comandate
de la distanţă, pentru obţinere de imagini,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, motoare cu
reacţie pentru vehiculele terestre, piuliţe pentru
roţile vehiculului, portbagaje pentru vehicule,
plase de portbagaj pentru vehicule, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, alarme de marşarier pentru
vehicule, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, huse pentru roata de rezervă/
huse pentru anvelope de rezervă, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren)/hayoane acţionateelectric
(componente ale vehiculelor de teren),
convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehiculele terestre, bare de torsiune pentru
vehicule, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), lanţuri de transmisie pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
04/12/2020-06/12/2020

vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru reşaparea
anvelopelor, camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pneumatice, anvelope pentru roţile
vehiculului, şasiuri pentru vehicule, tapiţerii
pentru vehicule, autodube (vehicule), clipsuri
pentru capota vehiculelor /clipsuri pentru capota
vehiculelor, bare de protecţie pentru vehicule,
şasiuri pentru vehicule, huse pentru vehicule
(formate), manşe de comandă pentru vehicule,
scări pentru vehicule, scaune de vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, spiţe pentru roţile
vehiculului, roţi de vehicul, vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, geamuri pentru vehicule,
parbrize, ştergătoare de parbriz.
16. Foi absorbante de hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, timbre
de adresă, benzi adezive pentru papetărie
sau pentru uz casnic, benzi adezive pentru
papetărie sau pentru uz casnic, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
carduri de anunţuri (papetărie), aquarelles/
acuarele (tablouri)/acuarele (tablouri), pungi
(plicuri, pungi) din hârtie sau materiale plastice,
pentru ambalare, bannere de hârtie, panglici
cu coduri de bare, benzi de legare ( legare
de carte ), planuri/planuri, aparate şi maşini
de legat cărţi (echipament de birou), material
de legare a cărţilor, plicuri de sticle de
hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii de hârtie sau carton,
calendare, cataloage, clipuri pentru deţinătorii
insignelor de nume (cerinţe pentru birou), pânză
pentru legătorie/ legătorie pânză, suporturi
de hârtie, hârtie de copiat (papetărie), huse
(papetărie)/ambalaje (papetărie), covoraşe de
birou, desktop dulapuri de papetărie (articole
de birou), diagrame, fişiere de documente
(papetărie), suport de documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, planşe
de desen, electrotipuri, maşini de etanşare a
plicurilor pentru birouri, plicuri (papetărie), fişiere
(rechizite de birou), standuri pentru degete
(articole de birou), fluturaşi, foldere pentru hârtii/
sacouri pentru hârtii, formulare, tipărite, Franking
maşini de birou utilizare/poştale de metri pentru
birou.
20. Saltele gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, perne gonflabile/
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
saltele cu aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, bambus, perdele din bambus, butoaie,
nemetalice, mască de chiuvetă (mobilier),

bare de sprijin pentru căzi, nemetalice,
perdele decorative din mărgele, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi,
schelete de paturi din lemn, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, capse
pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn sau
plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, suporturi
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, butoaie, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), şezlonguri, cutii pentru
jucării, cufere de depozitare, nemetalice/lăzi,
nemetalice, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cuiere,
console, portmantouri, pătuţuri pentru copii,
tejghele (mese), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, dulapuri, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, cârlige
pentru perdele, şine pentru perdele, inele pentru
perdele, galerii pentru perdele, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, cordoane pentru
draperii curtain tie-backs, perne (de sprijinit, de
divan), birouri, cărucioare de servit cina (mobilă),
dozatoare de saci pentru deşeurile animale,
fixe, nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice,
încuietori pentru uşi, nemetalice, fitinguri de
uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
bătătoare pentru uşile de la intrare, nemetalice,
sisteme de deschidere a uşilor, neelectrice
şi nemetalice, opritoare pentru uşi, nu din
metal sau din cauciuc, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, sifoane de scurgere
(supape) din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
dulapuri pentru dosare, coşuri de pescuit,
containere plutitoare, nemetalice, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori (mobilă),
tabureţi, panouri despărţitoare (mobilă), mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rafturi de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte
(depozitare), oglizi de mână (oglinzi de toaletă),
paleţi de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, perne pentru formarea capului
bebeluşului, perne pentru rezemarea capului
bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune înalte
pentru bebeluşi, jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), jaluzele interioare
din hârtie/rulouri interioare din hârtie, jaluzele
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interioare din material textil/ rolete interioare
din material textil, jaluzele interioare din
lemn ţesut/rolete interioare din lemn ţesut,
premergătoare, scări din lemn sau plastic, paleţi
de încărcare, nemetalici, dulapuri individuale,
saltele pentru ţarcurile pentru copii, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele, dulapuri
pentru depozitarea cărnii, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), mulaje pentru
ramele de tablouri, mobilă de birou, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
perne (de dormit), cartele din plastic, nu
cele codate sau magnetice, chei de plastic,
dopuri, nemetalice/cepuri, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), bobine de lemn pentru fire
textile, mătase, cordoane, tambure nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, închizători
pentru fixarea ferestrei, nemetalice, mobilier
şcolar, ecrane de protecţie (mobilă), ecrane
de protecţie pentru şeminee (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, banchete,
rafturi pentru dulapurile de registratură, rafturi
pentru depozitare, jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
bare pentru fixarea mochetei pe trepte, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
animale împăiate, păsări împăiate, blaturi de
mese, mese din metal, mese, manechine pentru
croitori/manechine pentru croitorese/manechine,
cepuri, nemetalice, pentru butoaie robinete cu
cep, nemetalice, pentru butoaie, cărucioare de
servit ceaiul, ţăruşi pentru corturi, nemetalici,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese de scris/rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), valve din plastic pentru
ţevile de apă, paturi hidrostatice, nu cele
pentru scopuri medicale /paturi cu apă, nu
cele pentru scopuri medicale, os de balenă,
prelucrat sau semiprelucrat, împletituri, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), tambure de înfăşurare,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, elemente pentru
fixarea ferestrelor, nemetalice, fitinguri pentru
ferestre, nemetalice, mecanisme nemetalice,

neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
scripete de rulou, nemetalice/scripete de rulou,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, bazine
(recipiente), amestecătoare, neelectrice, pentru
uz casnic, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru pâine, mături, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, găleţi realizate din
împletituri, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic, oale de noapte, ornamente chinezeşti,
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru curăţat , clapete de închidere pentru
capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, cârlige de rufe , întinzătoare pentru
îmbrăcăminte/întinzătoare pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curăţare/pânze de curăţare, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, pungi de gătit, altele decât cele pentru
microunde, seturi de oale pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, ustensile
cosmetice.

28. aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de Crăciun, haltere,
clopoţei pentru pomul de Crăciun, bile de
biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri
de biliard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, cârduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
manete de comandă pentru jucării, aparate
şi maşini de bowling, arcuri pentru tragere,
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, extensoare
pentru piept (aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, pomi de Crăciun din material sintetic,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
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peşte (capcane de pescuit), darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, păpuşi, paturi pentru păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, case de păpuşi, camere de păpuşi,
drone (jucării), gantere, cârlige pentru peşte,
linii (fire) de pescuit, instrumente de pescuit,
plute de pescuit, discuri zburătoare (jucării),
aparate pentru jocurile de noroc, deltaplane,
manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, bile de sticlă
pentru jocuri, măşti (obiecte de divertisment),
păpuşi matrioska, suspensoare de sport pentru
bărbaţi (articole sportive), ace de pompe pentru
umflarea mingilor dejoacă, plase pentru sporturi,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor de
cofetărie, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din
hârtie pentru petreceri, parapante, capse cu
percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii fizice,
baloane pentru joacă, case de jucărie pentru
copii, mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării
de pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată,
păpuşi marionete, mosoare pentru pescuit,
vehicule de jucărie cu telecomandă, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, roţi de ruletă, plăci
cu velă pentru windsurf, momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
schiuri, popice, popice (jocuri), praştii (articole
sportive), topogane (obiecte de divertisment),
praştii (articole sportive), automate (maşini de
jocuri), bule de săpun (jucării), corzi pentru
rachete, jucării umplute, veste de înot, plăci de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, piscine
(articole de joacă), leagăne, mese de tenis de
masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, tunuri
pentru mingile de tenis, plase de tenis, măşti
de teatru, pistoale cu aer de jucărie, jucării din
aluat de modelare, figurine de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării carusel pentru
pătuţuri, machete de jucărie, pistoale de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, roboţi de jucărie,
maşini de jucărie, jucării pentru animalele de
companie, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini pentru
jocuri video, aripioare de înot.

───────

(210) M 2020 08750
(151) 04/12/2020
(732) GUANGZHOU CITY PUXIANG

CARMENTS GUANGZHOU-
SUCURSALA BUCUREŞTI, STR.
RULMENTULUI NR. 1, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FANGSIDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 24.09.03

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

25.
Sandale de baie, papuci de baie, costume
de baie, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), corsaje (lenjerie), cizme pentru
sporturi (încălțăminte), cizme(încălțăminte),
chiloţi tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte , paltoane,
gulere (îmbrăcăminte), combinezoane (articole
de îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarbă esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălţăminte, trenduri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi
de damă/chiloţi pantalonaşi, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
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plastroane pentru cămăşi, cămăşi, pantofi
(încălțăminte), cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, papuci,
furouri (lenjerie de corp), bretele pentru
susţinerea şosetelor, şosete, branţuri, pantofi
de sport (încălțăminte), maieuri sport, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri pentru
încălţăminte, togi, jobene, benzi pentru
manşetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloţi, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.

───────

(210) M 2020 08751
(151) 04/12/2020
(732) SC COMPLET FOOD SRL, STR.

FAZANULUI NR. 16, CAM. 1, SAT
GHIRODA, JUD. TIMIS, COMUNA
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Baltazar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.07;
02.01.23; 01.01.04

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08752
(151) 04/12/2020
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

SRL, STR. IOSIF VULCAN NR.
5, AP. 17, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

CAROL PLAZA PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
43. Cazare temporară.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 08753
(151) 04/12/2020
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

SRL, STR. IOSIF VULCAN NR.
5, AP. 17, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

CAROL PARK RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
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37. Servicii de construcții.
43. Cazare temporară.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 08754
(151) 04/12/2020
(732) S.C. WEBSIDE S.R.L., ȘOS.

VITAN BÂRZEȘTI NR. 7D,
BLOC 2, SCARA 1, ETAJ 11, AP
207, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., STR.
DR. NICOLAE TURNESCU NR.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Webside

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

35. Servicii de digital marketing și promovare
online.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre tehnologia calculatoarelor
şi programare prin intermediul unui site web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08755
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PROFIT ASIGURARE

DE VIATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08756
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PENSIA SENIOR

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08757
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR 21, ET. 2,3,4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011835,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASIGURAREA DE VIATA

MIXT PROTECTOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08758
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PROTECTOR

ASIGURARE DE VIATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08759
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASIGURAREA DE VIATA

SUPER PROTECTOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08760
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASIGURAREA DE VIATA

SUPRA CAPITAL PROTECTOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08761
(151) 04/12/2020
(732) ROMSYSTEMS SRL,

STR.ABATORULUI NR.4, JUDEŢ
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Printing Mall

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:rosu, orange,
galben, verde, albastru, bleumarin,
magenta, verde deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de comerţ cu echipamente de
printare şi consumabile.
40. Închirierea echipamentelor de printare.

───────

(210) M 2020 08762
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PROTECT+

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 08763
(151) 04/12/2020
(732) NAPCSILLAG KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., HÁRSFA
UTCA 1 B ÉPÜLET, AJKA, H-8400,
UNGARIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ecofamily

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de consultanță privind achiziția de
bunuri și servicii, administrarea comercială a

licențelor pentru bunurile și serviciile altora,
aranjarea cumpărării de bunuri pentru alții,
aranjarea de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri și servicii, pentru alții, furnizarea
de informații pentru consumatori în legătură
cu bunuri și servicii, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
consultanță în tehnici de vânzări și programe
de vânzări, informații comerciale și servicii de
consultanță pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, informații comerciale
și servicii de consultanță pentru consumatori
în domeniul produselor de înfrumusețare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, servicii de comenzi angro, servicii
de comenzi online, punerea la dispoziție a unei
piețe online pentru cumpărători și vânzători de
bunuri și servicii, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție plasate telefonic sau
prin computer, servicii de preluare a comenzilor
telefonice pentru alții, servicii de telemarketing,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor efectuate pe internet.

───────

(210) M 2020 08764
(151) 04/12/2020
(732) NOW DIGITAL AGENCY SRL,

STR. ADY ENDRE NR. 24, BL. C,
AP. 6, JUDEŢ SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

K KIRILĂ FUNERAR

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerarii, organizarea de ceremonii funerare,
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servicii de îmbălsămare, furnizare de locuri de
veci sau cavouri.

───────

(210) M 2020 08765
(151) 04/12/2020
(732) ALINA LUMINITA CIUCU, CALEA

FLOREASCA NR. 70-72, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALINA SI PICII EI

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte
(divertisment), transfer de know-how, servicii de
divertisment, producţia de muzică, furnizarea
online de muzică, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, compunerea
de melodii, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescarcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2020 08766
(151) 04/12/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

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

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

(540)
IMMUNITY FORTE

D3+OMEGA3
(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
amestec de vitamine, preparate cu minerale
şi vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate 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
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pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea tormei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
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 de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.

35. Servicii de achiziţie, cumpărare si 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 si
distribuirea materialelor de orice tip si pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenta, pe cale radiofonica,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzări pentru terţi, servicii de
achiziţie pentru terţi, achiziţie de bunuri si
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, administrarea comercială
privind licenţele servicii si produse pentru
terţi, organizare de expoziţii, târguri cu scop
comercial, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate on-
line intr-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
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, în 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 de 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, funcţii 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.

───────

(210) M 2020 08767
(151) 04/12/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MBA Pharma Innovation
for patient treatment

sanatate-smart.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Antiperspirante (produse de toaletă),
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanţi (parfumuri) de uz menajer,
aromatizanţi (uleiuri esenţiale), arome (uleiuri
esenţiale), articole de parfumerie şi odorizante
balsam pentru păr, balsamuri pentru piele, ceară
pentru coafarea părului, coloranţi cosmetici,
preparate cosmetice, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, cremă cosmetică pentru
piele, creme aromoterapeutice, creme de
păr, creme cosmetice pentru faţă şi corp,
creme depilatoare, creme parfumate, creme
şi loţiuni cosmetice, decoloranţi pentru păr,
deodorante, deodorante de corp (parfumerie),
farduri cosmetice, fixative pentru păr, geluri de
uz cosmetic, geluri pentru duş, lac de unghii de
uz cosmetic, loţiuni de aranjare a părului, loţiuni
pentru aromoterapie, ojă de unghii, preparate
pentru ondularea părului, palete cu farduri de
ochi, palete de luciu de buze, vopsele pentru
păr, produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), preparate de machiaj pentru faţă şi
corp, preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate parfumate, preparate pentru
fixarea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru modelarea părului,
preparate pentru nuanţarea părului, preparate
pentru ondulare permanentă, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate pentru vopsirea
părului, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru uz personal, sprayuri odorizante pentru
cameră, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri de uz cosmetic, preparate cosmetice,
farduri cosmetice, spume (cosmetice), produse
cosmetice, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice şi preparate
cosmetice, preparate cosmetice nemedicinale,
preparate cosmetice funcţionale, produse
cosmetice decorative, produse cosmetice
pentru bronzare, eye-liner (produse cosmetice),
loţiuni autobronzante (cosmetice), loţiuni tonice
(cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), loţiuni solare (cosmetice),
creme autobronzante (produse cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), anticearcăne
corectoare (cosmetice), produse cosmetice
natural, produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
preparate cosmetice pentru unghii, preparate
cosmetice pentru buze, pudre cosmetice
pentru faţă, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, pudre

compacte (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice pentru bronzat,
produse creme cosmetice pentru duş, geluri,
produse cosmetice pentru ochi, concentrate
hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru sprâncene, henna pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
slăbire, loțiuni cosmetice pentru faţă, creme
cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, loțiuni pentru bronzat (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
creme de noapte (produse cosmetice), întăritor
pentru unghii (cosmetice), cosmetice pentru păr,
creme şi loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de
păr, produse cosmetice pentru duş, creme pentru
corp (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară (cosmetice) creme de protecţie
solară (produse cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
şerveţele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
produse pentru curăţarea feţei (cosmetice),
produse cosmetice pentru uz persol, loţiuni
tonice pentru faţă (cosmetice), uleiuri pentru
protecţie solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru descurcarea părului, produse cosmetice
care conţin acid hyaluronic, şerveţele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
sub formă de geluri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, creme
cosmetice pentru față si corp, geluri pentru
corp şi faţă (preparate cosmetice), cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe faţă, spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
04/12/2020-06/12/2020

îngrijirea pielii, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
produse cosmetice sub formă de fard de
obraz, preparate cosmetice pentru baie (nu
de uz medical), produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, preparate cosmetice
pentru baie şi pentru duş, preparate cosmetice
pentru păr şi pielea capului, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
şerveţele pentru faţă îmbibate cu produse
cosmetice, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse de curăţare a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru baie (nu
cele medicale), săpunuri, săpun lichid, săpun
detergent, săpun praf, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri lichide, săpunuri
cremă, săpunuri parfumate, hârtii de săpun,
produse de săpun, săpunuri şi geluri, săpunuri
fabricate manual, săpun pentru igiena personală,
săpun lichid pentru rufe, săpunuri de toaletă
nemedicinale, săpun pentru utilizare fără apă,
foiţe de săpun de uz personal.
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, dezinfectanţi, 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, 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, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate 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,
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
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 de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase , unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pentru sportive, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
alimentare cu acid folie, suplimente alimentare
pe bază de glucoza, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de enzyme, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamin, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune active, suplimente alimentare
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pe bază de lăptişor de matcă, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
special, suplimente alimentare pe bază de
germeni de grâu, suplimente alimentare pe
bază de seminţe de in, suplimente alimentare
pe bază de pudră de acai, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare pe
bază de ulei de seminţe de in, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
agenţi de administrare sub formă de pelicule
solubile care facilitează administrarea de
suplimente alimentare, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
agenţi de administrare sub formă de pelicule
solubile care facilitează administrarea de
suplimente alimentare, săpun antibacterian,
săpunuri medicinale, săpunuri dezinfectante,
preparate germicide (altele decât săpunul),
săpunuri şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri).
10. Articole ortopedice, articole pentru exerciţii
fizice pentru antrenament ( de uz medical),
articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
terapeutice pentru oameni, atele (de susţinere)
de uz medical, atele de uz medical, atele de uz
ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje de
susţinere terapeutice, bandaje de uz ortopedic,
bandaje elastice, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice de compresie, de uz medical,
bandaje neelastice (de susţinere), bandaje
ortopedice, bandaje ortopedice de susţinere,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulaţii, bandaje pentru
articulaţii, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje suspensoare de uz medical, bandaje
tubulare elastice pentru susţinerea articulaţiilor,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
membrelor, branţuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, branţuri ortopedice
detaşabile, branţun pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, brăţări pentru

fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri
pentru uz ortopedic, chingi de imobilizare,
ciorapi antitromboză (pentru călătorii lungi
cu avionul), ciorapi cu compresie graduală,
ciorapi de compresie, ciorapi de compresie
de uz medical sau terapeutic, ciorapi de
suport pentru prevenirea trombozei venoase,
ciorapi elastici compresivi, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi medicali, ciorapi medicali
compresivi, ciorapi medicali de susţinere, ciorapi
medicali de uz terapeutic, ciorapi medicinali
pentru susţinere, ciorapi ortopedici, ciorapi
pentru limfedem, ciorapi pentru persoane cu
diabet, ciorapi pentru scopuri terapeutice,
ciorapi pentru varice, ciorapi profilactici,
colanţi nemedicinali compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi
protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze
pentru picior, orteze pentru susţinerea în
poziţia corectă a unei părţi mobile a corpului,
pantofi ortopedici, perne cervicale pentru uz
medical, perne de şezut pentru scaune cu
rotile (de uz medical), perne de uz medical,
perne de uz ortopedic, produse sanitare
de uz medical, proteze articulare proteze
medicale, suporturi de compresie ortopedice,
suporturi de umăr, pentru uz medical, suporturi
elastice pentru cot, suporturi elastice pentru
gleznă, suporturi elastice pentru încheietură,
suporturi elastice pentru genunchi, suporturi
lombare de uz medical, suporturi ortopedice,
suporturi ortopedice pentru călcâie, suporturi
ortopedice pentru picioare, suporturi pentru
genunchi, suporturi pentru genunchi de uz
medical, suporturi pentru gleznă de uz medical,
suporturi pentru încheietură de uz medical,
suporturi pentru platfus, suspensoare (bandaje),
sutiene post-mastectomie, talonete de uz
orthopedic, dispozitive pentru monitorizarea
respiraţiei (medicale), dispozitive medicale
pentru închiderea rănilor, dispozitive medicale
pentru susţinerea corpului, dispozitive pentru
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măsurarea pulsului (aparate medicale),
dispozitive medicale utilizate pentru îngrijirea
stomelor, dispozitive medicale pentru plasarea
şi securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de unică folosinţă pentru tratarea constipaţiei,
dispozitive medicale pentru scopuri de
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive de
vizualizare din fibră optică pentru scopuri
medicale, dispozitive medicale de încălzire
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale, şi anume implanturi
intravasculare alcătuite din materiale artificiale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare
în contact cu corpul, dispozitive electronice
pentru monitorizarea dioxidului de carbon
utilizate pentru scopuri medicale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în
contact cu corpul, dispozitive medicale de
încălzire cu aplicatoare în contact cu corpul
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare în
contact cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitive medicale pentru
repararea herniei de disc, sub formă de
implanturi spinale din substanţe artificiale.
35. Servicii de achiziționare, cumpărare si
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, servicii de
procesare a datelor on-line, achiziţie de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea și distribuirea
materialelor de orice tip și pe orice cale,
prin prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondență, 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, servicii de achiziție
pentru terţi, achiziţie de bunuri si servicii pentru
terţi, distribuiri de materiale publicitare, informaţii
și sfaturi comerciale pentru consumatori și
intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse şi servicii, pentru
alte persoane, servicii de import şi export,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
permiţând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențe de servicii și produse pentru terți,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
organizare de expoziţii, târguri, organizarea
de expoziţii în scopuri ştiinţifice, comerciale

sau publicitare , organizarea de conferinţe în
scopuri ştiinţifice, comerciale sau publicitare,
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 permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în 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 de 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, intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri),
prezentare de servicii și produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu ridicata şi amănuntul,
servicii de achiziție pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii on-line de colaborări
de afaceri comerciale în reţea, promovarea
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, 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, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
furnizarea de informaţii comerciale despre
produse de larg consum, şi anume cu privire
la cosmetic, servicii de informare comercială
şi de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetic, servicii de
informaţii comerciale, şi consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
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cosmetice servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, încheierea
de contracte de cumpărare şi vânzare de
mărfuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legâtufâ'cu ceasuri inteligente, închirierea de-
contracte de vânzare de produse, pentru alte
personae, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curăţenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte personae, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare

cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produse alimentare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte personae, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii prestate oniine de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
şi de înfrumuseţare, publicitate oniine, servicii
de comenzi oniine, servicii de comenzi oniine
computerizate, închiriere de spaţiu publicitar
oniine, publicare de materiale publicitare oniine,
difuzare de materiale publicitare oniine, servicii
de publicitate şi marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea oniine în reţele informatice,
oferte pentru licitaţii oniine în numele terţilor,
promovare oniine de reţele informatizate şi
pagini web, organizare de târguri şi expoziţii
virtuale, online cu scop commercial și publicitar,
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, servicii de abonamente
la publicaţii oniine, pentru terţi, publicitate
la produsele şi serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea de servicii online de
comparare de preţuri, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile şi serviciile
prestate de terţi oniine pe internet, furnizare
de informaţii comerciale din baze de date
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
reţele de comunicaţii online, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcţie de căutare, servicii
de furnizare de informaţii online prin intermediul
unui registru comercial, furnizarea unei pieţe
oniine pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate prin transmisia de
publicitate oniine pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, servicii de informaţii
comerciale furnizate oniine prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate oniine dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii comerciale oniine în cadrul cărora
vânzătorul publică produsele care urmează a fi
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licitate, iar licitaţia are loc pe internet, publicarea
de materiale multimedia online.

───────

(210) M 2020 08768
(151) 04/12/2020
(732) ZENON GROUP STORE,

STR. DOCTOR IACOB FELIX
NR 3, BUCURESTI, 011031,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ZENON GROUP STORE,
STR DOCTOR IACOB FELIX
NR 3, BUCURESTI, 011031,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Garden Farm

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

1. Compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, chituri și alte produse de umplere,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
învelișuri din semințe (fertilizanți), turbă
pentru cultivarea semințelor, tratamente pentru
conservarea semințelor, prepararea semințelor
pentru conservare, produse pentru conservarea
semințelor, preparate chimice pentru tratarea
semințelor, soluri preparate pentru germinarea
semințelor, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, gene obținute prin
biotehnologie destinate fabricării de semințe
agricole, îngrășăminte pentru iarbă, pastă de
iarbă alfa, îngrășăminte utilizate pentru iarbă
și pășuni, îngrășăminte, îngrășăminte pentru
gazon, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
sintetice, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
organice, zgură (îngrășăminte), superfosfați
(îngrășăminte), fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte amestecate, săruri (îngrășăminte),
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
hidroponice, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru agricultură,
îngrășăminte pentru uz casnic, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrășăminte sintetice de fermă,
materiale fibroase utilizate ca îngrășăminte,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, îngrășăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte

din compuși de nitrogen, îngrășăminte
cu sulfat de potasiu, îngrășăminte pentru
plante de interior, îngrășăminte și gunoi de
grajd, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de potasiu, îngrășăminte
pe bază de rumeguș, îngrășăminte pentru
agricultură din alge marine, îngrășăminte
naturale realizate din componente marine,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte pe bază de superfosfat dublu,
îngrășăminte pe bază de superfosfat triplu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte obținute prin tratarea
deșeurilor cu râme, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe nutritive (îngrășăminte)
sub formă lichidă folosite în agricultură,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
uree (îngrășământ), ingrășământ mineral, turbă
(îngrășământ), îngrășământ marin, compost
(îngrășământ), îngrășământ din mangan,
digestat organic (îngrășământ), cianamidă
calcică (îngrășământ), îngrășământ cu potasiu
calcinat, borhot de bere (îngrășământ), compost
de câmp (îngrășământ), făină de oase
(îngrășământ), praf de sânge (îngrășământ),
gips folosit ca îngrășământ, îngrășământ cu
superfosfat de calciu, superfosfat dublu sau triplu
(îngrășământ), îngrășământ cu nitrat de amoniu,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
îngrășământ cu sulfat de amoniu, zgura lui
thomas (îngrășământ fosfatic), îngrășământ cu
silicat de calciu, îngrășământ cu clorură de
amoniu, îngrășământ pentru plante crescute
în ghiveci, îngrășământ pe bază de nitrat de
sodiu, produse chimice folosite în horticultură
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru
horticultură , cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
produse chimice pentru protejarea semințelor
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agricole (altele decât fungicidele, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
utilizate în industria agrochimică (altele
decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
utilizate în procesul de fabricație a insecticidelor,
produse chimice pentru silvicultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, aditivi chimici pentru fungicide,
lichide auxiliare folosite împreună cu aditivi
pentru fungicide, produse chimice folosite la
erbicide, produse chimice folosite în compozițiile
de erbicide.
5. Insecticide, insecticide de uz agricol,
insecticide de uz domestic, extracte de
tutun (insecticide), șampoane insecticide
pentru animale, soluții insecticide pentru
spălături veterinare, substanțe chimice pentru
silvicultură (insecticide), soluții insecticide și
fungicide pentru oi, produse pentru spălarea
vitelor (insecticide), produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), produse pentru spălarea
animalelor (insecticide), fungicide, fungicide
biologice, calomel (fungicide), fungicide de uz
horticol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
fungicide de uz medical, fungicide de uz agricol,
fungicide de uz domestic, substanțe chimice
pentru silvicultură (fungicide), erbicide, erbicide
biologice, erbicide pentru iazuri, erbicide pentru
medii acvatice, erbicide de uz agricol, substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), erbicide
utilizate de uz casnic.

inga edulis, plante de in (semințe de in), semințe
acoperite cu un preparat antiparazitar, semințe
pentru culturi de plante erbacee, praf de semințe
de ulei pentru animale, rogojini care conțin
semințe pentru așezarea peluzelor, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
semințe preparate pentru a fi consumate de
animale, făină din semințe de in pentru consum
animal, mâncare din semințe de rapiță pentru
consum animal, hrană de animale care constă în
produse din semințe de soia, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbare
între arbori, semințe presădite într-un mediu
de propagare pentru înierbare între plante,
semințe presădite într-un mediu fibros consolidat
pentru înierbarea malurilor, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), semințe
presădite într-un mediu fibros pentru înierbarea
malurilor, semințe pre-însămânțate într-un mediu
de propagare fibros consolidat pentru înierbarea
peluzelor, semințe pre-însămânțate într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea aleilor, semințe presădite într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de golf, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de sport, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea câmpurilor, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea pistelor, semințe
presădite într-un mediu de propagare pentru
înierbarea canalelor de drenaj, iarbă, iarba-
mâței, iarba mâței (proaspătă), iarbă grasă,
legume proaspete, iarbă de grâu (khorasan),
proaspătă, gazon/turbă, gazon ranforsat, gazon
natural.

───────

(210) M 2020 08769
(151) 04/12/2020
(732) S.C. LOCASIGA S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 7-9, CAMERA
1, SC. E, ET. 1, AP. 156, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KRAFTMAN

31. Plante și flori naturale, animale vii, malt,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, grăunțe (semințe), semințe de
urushi, semințe pentru agricultură, semințe de
măr, semințe de plantat, semințe de cartofi,
semințe de legume, semințe de iarbă, semințe
de flori, semințe de fructe, semințe de grâu,
semințe pentru horticultură, semințe oleaginoase
nepreparate, semințe pentru semănat, semințe
de secară, amestecuri de semințe sălbatice,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
de plantă de in (semințe de in), semințe de grâu
hibride, semințe de floarea-soarelui, semințe
acoperite cu îngrășăminte, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe de chia neprocesate,
semințe brute și neprelucrate, semințe de in
nepreparate, semințe de pin, proaspete, semințe
de arbore de urushi, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe sub formă de granule,
semințe de in comestibile, neprocesate, semințe
comestibile în stare brută, semințe proaspete de
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pistoale de vopsit ,
mașini atomizoare, carburatoare , plăci de
zăvorare , ferăstrău cu lanț , dălți pentru
mașini , mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de ridicare,
tobe (componente de mașini), aparate de tăiere
cu arc electric, mașini de tocat electrice pentru
uz casnic, ghidaje pentru mașini, pistoale de
lipit electrice, mașini pentru tăierea părului
animalelor, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne, mori
pentru uz caznic, altele decât cele acționate
manual, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini de
sfărâmare, mașini pentru vopsit, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), mașini și dispozitive electrice
pentru polizare, ciocane mecanice, prese de
vin, mașini de pulverizat vopseaua, demaroare
pentru motoare, pompă de apă, motopompă de
apă, motoburghiu pe benzină, accesorii pentru
motoburghie, compresor, mașini de ascuțit,
aparate de sudură cu arc electric, aparat
de sudură acționat cu gaz, mașini electrice
de sudură, mașini de făcut cârnați, lopeți
mecanice, mașini de îndoit, mașini de zdorbit,
mașini de tăiere, mașini de ondulare, mașini
de plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, scule
manuale, altele decât cele acționate manual,
mașini de calibrare, roboți (mașini), mașini de
nituire, prese (mașini de uz industrial), mașini de
rabotare, mașini pentru asamblarea bicicletelor,
mașini de daracit, clești de tăiat (mașini), mașini
de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare

pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
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metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet,
mașini de găurit, mașini de frezat lunete
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual), perii
din oțel lunete de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe de aer,
acționate manual, port-matrițe (scule manuale),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satare, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și , peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, primirea, prelucrarea

și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, servicii de importexport, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game
variate de produse în mod special a celor
solicitate în clasele 7 și 8 (cu excepția
transportului acestora), permițând cliențior să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi fumizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 08770
(151) 04/12/2020
(732) INFOGROUP MEDIA INVEST SRL,

STR. ZMEULUI, NR. 26, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL.
1, SC. A, AP. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
omniMED

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente medicale,
ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal, gestionare a costurilor
pentru servicii medicale, revizuire a costurilor cu
servicii medicale, servicii de facturare medicală
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pentru spitale, servicii de facturare medicală
pentru doctori, gestionare administrativă a
clinicilor medicale, facturare medicală, servicii de
transcriere medicală.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice, cercetare științifică în scop
medical, stocare electronică de dosare medicale,
furnizare de informații științifice în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
servicii de laborator pentru cercetări în domeniul
medicinei.
44. Consiliere în materie de sănătate, servicii
medicale și de sănătate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, servicii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii spitalicești,
închiriere de echipamente pentru spital, servicii
furnizate de spitale private, chirurgie.
45. Servicii de consultanță în materie de
sănătate și siguranță, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung.

───────

(210) M 2020 08771
(151) 04/12/2020
(732) ATELIERUL PESCĂRESC

SRL, SOS. SALAJ NR.363,
BL. 10-11, AP. 3, CORP 11,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, SECTOR
1, 010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATELIERUL PESCĂRESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
04/12/2020-06/12/2020

(210) M 2020 08772
(151) 04/12/2020
(732) URBAN FITNESS & GYM SRL,

SOS. SALAJ NR.363, BL. 10-11,
CORP 11, SUBSOL, SPATIUL
COMERCIAL NR. 5, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, SECTOR
1, 010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URBAN Fitness & Gym

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

41. Educaţie şi divertisment, sport şi fitness,
educaţie fizică, cursuri de educaţie fizică, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizare
de instalaţii pentru săli de sport, organizare de
demonstraţii sportive, furnizare de servicii de
săli şi cluburi de sport, antrenament sportiv,
organizare de evenimente sportive, competiţii şi
turnee sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea de
instalaţii pentru exerciţii fizice în grup, coaching
sportiv, servicii ale unui antrenor personal
(fitness).

───────

(210) M 2020 08773
(151) 04/12/2020
(732) HIDROAGRIFER, STR. DR. PETRE

HERESCU NR. 12, SECTOR 5, 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HafPompe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 08774
(151) 04/12/2020
(732) INSTAL VIDEO SECURITY

SOLUTIONS S.R.L., BULEVARDUL
1 DECEMBRIE, NR. 34, BL. B4, SC.
B, ET. 1, AP. 4, JUD. CALARASI,
OLTENIȚA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

I.V.S.S. INSTAL VIDEO
SECURITY SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 26.01.04; 26.01.13; 26.01.16;
27.01.06

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

35. Regruparea în avantajul terţilor sisteme
de alarmă de securitate (altele decât cele
pentru vehicule), camere video de securitate,
camere video de supraveghere a permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor a
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video
a permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea

pentru sisteme de alarmă de securitate (altele
decât cele pentru vehicule), camere video
de securitate, camere video de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), camere video
de securitate, camere video de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, echipamente
electrice și electronice de supraveghere video,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la sisteme de alarmă de
securitate (altele decât cele pentru vehicule),
camere video de securitate, camere video
de supraveghere, aparate electronice de
supraveghere, aparate pentru supraveghere de
securitate, echipamente electrice și electronice
de supraveghere video, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la sisteme de alarmă
de securitate (altele decât cele pentru vehicule),
camere video de securitate, camere video
de supraveghere, aparate electronice de
supraveghere, aparate pentru supraveghere de
securitate, echipamente electrice și electronice
de supraveghere video, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Servicii de instalare și de reparații, instalarea
sistemelor de securitate, instalare de sisteme de
securitate, instalare de sisteme de comunicații cu
radiofrecvență, instalare de sisteme de control
al accesului, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, întreținere
și reparare de instalații de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, consultanță
în materie de securitate fizică, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control.

───────
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(210) M 2020 08775
(151) 04/12/2020
(732) A.R.P.C.F. ASOCIATIA ROMANA

DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI
FAMILIE, STR. ICOANEI NR. 84,
CORP B,, ET. 1, AP.2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROU A5, SECTORUL
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARPCF

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.07.01; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață.
41. Furnizare de cursuri educaționale, servicii
educative și de instruire.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, psihiatrie, servicii de psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de asistență medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2020 08776
(151) 04/12/2020
(732) SC EDITURA CUVÂNTUL SRL,

STR. EFORIE NR. 8, ETAJ 2,
AP.13, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cuvântul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

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

9. Agende digitale, agende electronice, agende
personale electronice, agende organizatoare
electronice, aparate de comunicatie fără fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicare cu fir, aparate de comunicaţii
portabile, aparate de redare a imaginii,
aparate de transmis sunete, date sau imagini,
aparate de transmisie în rețea, aparate de
transmitere de imagini, aparate electrice de
comunicații, aparate pentru descărcarea de
date, de materiale audio și video de pe
internet, aparate pentru învățământ și instruire,
aparate și instrumente multimedia, aparate
si instrumente electronice de instruire şi
didactice, aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet, aplicații educative
pentru tablete, aplicaţii mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații software, aplicații software
pentru telefoane mobile, asistente personale
digitale (PDA), baze de date (electronice),
baze de date electronice înregistrate pe
suporturi informatice, benzi înregistrate, benzi
video, buletine informative descărcabile, buletine
informative (electronice), carduri de memorie,
carduri de memorie secure digital (SD), carduri
de memorie USB, cărți audio, cartele video,
cărți digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți electronice, cărți electronice descărcabile,
cărți înregistrate pe bandă, casete audio digitale,
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casete video, CD-uri audio, conținut media,
coperte pentru cititoare de cărți electronice, date
înregistrate electronic de pe internet, dicționare
electronice, discuri audio, discuri compacte de
date, discuri cu memorie, discuri goale, discuri
înregistrate cu conținut audio, discuri înregistrate
cu conținut video, discuri (înregistrări audio),
discuri laser preînregistrate, discuri optice,
discuri pentru stocarea de date, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive cu
memorie, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
dispozitive de stocare de informații (electrice
sau electronice), echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere de date
înregistrate, fișiere digitale (podcast), fișiere
multimedia descărcabile, înregistrări video,
înregistrări musicale, înregistrări multimedia,
înregistrări magnetice, înregistrări digitale,
înregistrări audio, jurnale personale electronice,
materiale înregistrate, medii de stocare digitale,
memorie flash, memorii optice, memorii USB,
microfilme, netbook-uri (calculatoare), pachete
de software, organizatoare electronice, panouri
publicitare electronice, platforme de software de
calculator, playere multimedia, procesoare de
text, procesoare digitale de sunet, procesoare de
comunicații, programe de calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de
date online, programe de calculator pentru
utilizarea internetului și a world wide web-
ului, publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice descărcabile sub formă
de ziare, publicații electronice descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, publicații săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet,
reviste electronice, servere pentru baze de date
informatizate, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
de blog-uri, software de calculator care poate fi
descărcat prin intermediul rețelelor informatice
globale, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software de
calculator pentru divertisment, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
de divertisment interactiv, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare, table
electronice de scris, transmițătoare video, ziare
electronice descărcabile.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, afişe,
accesorii pentru scriere, obiecte de artă şi
figurine din hârtie şi carton şi machete
arhitectonice, agende, albume, articole pentru

legătorie, fotografii, papetărie, almanahuri,
ambalaje, anuare, bannere, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj,
blocknotesuri, broşuri, caiete, calendare,
cataloage, materiale pentru desen, fluturaşi
publicitari, formulare, felicitări, registre, manuale,
ghiduri, buletine de ştiri (materiale tipărite),
publicaţii periodice, ziare, reproduceri grafice,
reviste, buletine informative, reprezentări
grafice, postere, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, panouri publicitare din hârtie sau carton,
fotografii (tipărite), ilustraţii, cărţi de scris sau de
colorat, cărţi tipărite, huse, coperţi şi dispozitive
de strângere sau fixare a hârtiei, de exemplu,
dosare pentru documente, clipsuri pentru bani,
suporturi pentru carnetele de cecuri, agrafe
de birou, suporturi pentru paşapoarte, albume,
cărţi postale, ştampile, materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cărţi de scris.
41. Academii (educație), activități culturale,
activități de divertisment, sportive și
culturale, adaptări și montaje cinematografice,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
concursuri, administrare (organizare) de
activități culturale, analiza rezultatelor și datelor
testelor cu caracter educativ pentru terți,
asistență profesională individualizată (coaching),
ateliere de formare, consultanță editoriala,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
convenții, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de evenimente de divertisment,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
cursuri de instruire în elaborarea bazelor de
date, cursuri de instruire scrise, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, divertisment,
divertisment pe internet, editare de cărți și
recenzii, editare de filme (fotografice), editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
texte scrise, editare de publicații, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, elaborare de materiale educative, formare
în domeniul întreținerii procesoarelor de text,
formare complementară, fotoreportaje, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment prin intermediul unui site,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
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referitoare la cărți, furnizare de informații
referitoare la sport, furnizare de informații
referitoare la programe de televiziune, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizare de știri referitoare la
sport, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare online de
benzi desenate și romane grafice care nu pot
fi descărcate, furnizarea de informații referitoare
la activitatea editoriala, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de publicații electronice, care
nu pot fi descărcate, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, informare în legătură cu
activități culturale, informații bibliografice, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, microeditare, montajul benzilor
video, organizare de cicluri de conferințe,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
conferințe, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de webinare,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea de concursuri cu întrebări și
răspunsuri, planificare de conferințe cu scopuri
educative, planificare de seminare în scopuri
educaționale, pregătire și instruire, pregătirea de
texte pentru publicare, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, producție audio, video și
multimedia și fotografie, producție de prezentări
audiovizuale, producție de înregistrări video,
publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare
de anuare imprimate (de tip pagini aurii),
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți și recenzii, publicare

de cărți și reviste, publicare de cataloage,
publicare de documente, publicare de fișe
informative, publicare de jurnale, publicare
de lucrări științifice, publicare de manual,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare de
reviste, publicare de recenzii, publicare de
reviste electronice, publicare de reviste și cărți,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia a ziarelor, publicare
multimedia de cărți, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, publicarea de materiale multimedia
online, redactare de texte, redactarea de texte,
altele decât cele publicitare, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii jurnalistice, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, publicare multimedia de reviste, cărţi,
jurnale și ziare.

───────
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(210) M 2020 08777
(151) 04/12/2020
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)

SRL, B-FUL FICUSULUI NR.44A,
ET. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fain&Simplu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Radiouri, fișiere digitale (podcast), podcast-uri
descărcabile.
35. Publicitate online, servicii de publicitate
și marketing online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
radiofonică, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, agenții de publicitate.
38. Transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting, comunicare prin bloguri online,
difuzarea de muzică, difuzare de programe radio,
difuzare de programe prin internet, furnizarea de
forumuri online.
41. Furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, divertisment
muzical, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de scriere pentru bloguri, editare
de publicații, editare de texte scrise, divertisment
on-line.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
conținut digital, și anume jurnale și bloguri online,
proiectare de lucrări creative audiovizuale.

───────

(210) M 2020 08778
(151) 04/12/2020
(732) RE7 AGENTIA DE PROMOVARE

ONLINE SRL, STR. SG. TACHE
GHEORGHE NR. 13, CAMERA
1, BL. 17, SC. 8, ET. 1, AP. 286,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041501,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BD. UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

re7consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.11; 29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
FF6600)

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

9. Software, software de comerț electronic și
plăți electronice, software pentru optimizarea
costului pe clic (pay-per-click).
35. Servicii de publicitate și marketing on-line,
servicii de publicitate și marketing furnizate
prin intermediul rețelelor sociale, furnizare
de informații comerciale în domeniul social
media, producție de materiale publicitare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate de tip pay-per-click (PPC).
41. Cursuri de formare în planificare strategică
referitoare la publicitate, promovare, marketing și
afaceri.
42. Cercetări în domeniul social media, servicii
de proiectare de site-uri web, servicii de
dezvoltare de site-uri web.

───────
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(210) M 2020 08779
(151) 04/12/2020
(732) AKTIV-POWER SRL, BUCURESTI-

URZICENI, NR.38A, ET. 1,
CAMERA 16, JUD. ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CAMPINA pentru
gospodaria ta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.01.02

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 08780
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

CASA DE VINURI BECIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25

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

33. Vin.
───────

(210) M 2020 08782
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

CASA BECIU WINERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin
───────

(210) M 2020 08783
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

X+Y generation FETEASCĂ
ALBĂ FETEASCĂ

REGALĂ demisec DIN
VII VECHI, ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.09; 27.05.13; 25.01.19;
24.13.25

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

33. Vin
───────

(210) M 2020 08784
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 02.01.01;
06.19.01; 06.19.07

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

33. Vin
───────

Două generaţii, două viziuni, un vin. Iubitorule 
de vin, între generaţii diferenţele sunt 

nenumărate. Împreună cu tatăl meu am creat 
pentru tine un vin care să clădească puntea 

dintre generaţii şi să dea valoare fiecărui 
moment petrecut îmreună. Aşadar, ai în mâna 
ta anii şi priceperea generaţiei X înfrăţită cu 
inovaţia şi entuziasmul generaţiei Y. Îţi urăm 
să-l deguşti cu plăcere, împreună cu patru 

generaţii la aceeaşi masă! Povestea continuă 
pe www.x-y şi pe f xywine Fetească Albă & 
Fetească Regală demisec. D.O.C. - C.M.D. 

COTEŞTI 2018.
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(210) M 2020 08785
(151) 04/12/2020
(732) CRISTIAN - IONUT BESLIU, BLD.

GARII NR.4, BL.15, SC.D, AP.16,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500203,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BRASOV, 500117, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Besliu SERVICII FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 05.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
vişiniu

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

6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.
19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,

servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală

───────

(210) M 2020 08786
(151) 04/12/2020
(732) CRISTIAN - IONUT BESLIU, BLD.

GARII NR.4, BL.15, SC.D, AP.16,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500203,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BRASOV, 500117, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 29.01.12

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

6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie
19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală

───────

(210) M 2020 08787
(151) 04/12/2020
(732) LIVIU DAVID, STRADA CAIMATEI

10, CORP D, PARTER, CAMERA
10, SECTOR 2, BUCURESTI,
030923, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Poonga

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

18. Genți de voiaj și de transport
───────

(210) M 2020 08788
(151) 05/12/2020
(732) MNEMOS SRL, STR. DECEBAL

NR. 75, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
SYNAPSA

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

9. Software, aplicații software, software
integrat, software mobil, aplicații software
descărcabile, pachete de software, software
pentru inventariere, software pentru birouri,
software de contabilitate, software pentru
planificare, software pentru întreprinderi,
software pentru reportare, software pentru
fabricație, software pentru tablete, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru cloud computing,
aplicații software pentru web, software pentru
automatizarea documentelor, software interactiv
pentru afaceri.
42. Software ca serviciu (SaaS).

───────
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(210) M 2020 08789
(151) 05/12/2020
(732) VANGARDIO RESIDENCE SRL,

STR. CONDURACHE GHEORGHE
NR. 8, PARTER, CAMERA 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 042078,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VANGARDIO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2020 08791
(151) 06/12/2020
(732) FIZZY BOMB SRL, STRADA

SABINELOR NR. 2, BL. 2, SC. B,
ET. 6, AP. 71, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100441, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FIZZY BOMB

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

3. Preparate cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
pentru copii, produse cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, produse cosmetice și preparate
cosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate cosmetice pentru
baie și pentru duș, produse cosmetice pentru
piele, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru baie, preparate pentru duș, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru

copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, săruri de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri pentru baie nemedicinale,
săruri de baie parfumate, săruri de baie (nu de
uz medical), săruri pentru baie, altele decât cele
pentru uz medical, bile efervescente de baie,
spumant de baie, săpunuri, săpunuri parfumate,
săpunuri pentru mâini, geluri pentru duș, geluri
cu săpun.

───────

(210) M 2020 08792
(151) 06/12/2020
(732) VENUS MED SRL, STR.

ECATERINA TEODOROIU 50 A,
JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(540)

VENUS MED

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 26.01.02; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0aafcb), roz (HEX #db607c), mov
(HEX #e0afcc), negru

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

44. Furnizare de servicii medicale.
───────



ERATĂ 
                                                            
 
 

           Referitor la depozitul M 2020 08544 publicat în data de 04.12.2020, se scoate de la 
publicare, deoarece acesta a fost dublat cu depozitul M 2020 08551 publicat în data de 
04.12.2020. 
 



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr. M 2020/08661 din 27.11.2020,  publicată la data de 08.12.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  


