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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07797 04/11/2020 ANDREI GABOR ANSAMBLUL FOLCLORIC

SILVANA

2 M 2020 07881 04/11/2020 S.C. MARBO SMART TESTING
SRL-D

NOOB

3 M 2020 07931 04/11/2020 GEORGEL DORINEL BALSANU
IONUT PETCU

EMPO

4 M 2020 07959 04/11/2020 BLOCK FLOW S.R.L BLOCK FLOW

5 M 2020 07960 04/11/2020 S.C SUPERMEDICAL S.R.L SUPERMEDICAL for a healthy
tomorrow

6 M 2020 07961 04/11/2020 SERVICE SECURITY KFC S.R.L

7 M 2020 07962 04/11/2020 JOHANDAV S.R.L JOHANDAV

8 M 2020 07963 04/11/2020 S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. HIT ME!

9 M 2020 07964 04/11/2020 S.C. D.A.I.R. COMEXIM 2000
S.R.L.

Ciao Gino

10 M 2020 07965 04/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Flytec

11 M 2020 07966 04/11/2020 S.C. MAD IDEAS DESIGN
S.R.L.

Cooperativa de Design

12 M 2020 07967 04/11/2020 LIDIA STOICA PEDAGOGIE NUMEROLOGICA
ZENNY BY STOICA LIDIA

13 M 2020 07968 04/11/2020 FUNDAȚIA UMANISTĂ DR.
MIOARA MINCU

LICEUL TEORETIC Dr. MIOARA
MINCU

14 M 2020 07969 04/11/2020 FUNDATIA UMANISTA DR.
MIOARA MINCU

SCOALA POSTLICEALA
SANITARA CAROL DAVILA
EDUCATIE pentru SANATATE

15 M 2020 07970 04/11/2020 VERONICA-MARIA SIGHETI IUBINE

16 M 2020 07971 04/11/2020 MARIA-MAGDALENA
NICOLESCU

EduMaze

17 M 2020 07972 04/11/2020 SC OBLIO COM SRL Oblio

18 M 2020 07973 04/11/2020 INDICO LINE SRL QNODI

19 M 2020 07974 04/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Dittom

20 M 2020 07975 04/11/2020 EQUILOR HOLDING LIMITED S

21 M 2020 07976 04/11/2020 EQUILOR HOLDING LIMITED STANLEYBET

22 M 2020 07977 04/11/2020 EQUILOR HOLDING LIMITED Stanleybet

23 M 2020 07979 04/11/2020 MG TEC INDUSTRY SRL zen
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07980 04/11/2020 VICTOR CONSTANTIN

MATEESCU
ZeLMiRa

25 M 2020 07981 04/11/2020 BIOMAX HOLDINGS PTE LTD BIOMAX

26 M 2020 07982 04/11/2020 VOILA A.S. S.R.L. VOILA

27 M 2020 07983 04/11/2020 RADU-EMIL GHERASIM TreeHouse

28 M 2020 07984 04/11/2020 SC BEST LINE STIL TRADING
SRL

BEST LINE THE TRUE
MEASURE est 2010

29 M 2020 07985 04/11/2020 FORTEC SRL ACU SHOP

30 M 2020 07986 04/11/2020 LANDMARK MANAGEMENT
SRL

EURODATAPARK

31 M 2020 07987 04/11/2020 LANDMARK MANAGEMENT
SRL

ARO ELECTRIC
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(210) M 2020 07797
(151) 04/11/2020
(732) ANDREI GABOR, STRADA

MARESAL AVERESCU, BLOC
20, SC. A, ET. 1, AP. 3, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, 330011,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
ANSAMBLUL

FOLCLORIC SILVANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale.

───────

(210) M 2020 07881
(151) 04/11/2020
(732) S.C. MARBO SMART TESTING

SRL-D, STR. REȘIȚA NR. 25-27,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040922,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 07931
(151) 04/11/2020
(732) GEORGEL DORINEL BALSANU,

STR. LT. GHEORGHE SAIDAC
NR. 6, BL.34, SC.D, AP.51,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060536,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IONUT PETCU, STR. LT.
GHEORGHE SAIDAC NR. 6,
BL.34, SC.D, AP.64,ET. 4, SECTOR
6 , BUCUREŞTI , 060536 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EMPO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.01.05; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone PMS
186), verde (Pantone PMS 368), gri

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii şi
a deteriorării lemnului, coloranți, nuanţatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare,
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
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aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07959
(151) 04/11/2020
(732) BLOCK FLOW S.R.L, STR.

WASHINGTON NR. 2A, AP.4,
CAMERA NR. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BLOCK FLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.15.09; 26.07.25;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, gri, turcoaz,
alb

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

42. Furnizarea de software de calculator într-o
reţea informatică globală, servicii de consultanţă
profesională privind programarea informatică,
furnizarea de informaţii privind programarea
informatică, servicii de proiectare şi programare
informatică, consultanţă în materie de securitate
informatică.

───────

(210) M 2020 07960
(151) 04/11/2020
(732) S.C SUPERMEDICAL S.R.L, STR.

PRECIZIEI NR. 24, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUPERMEDICAL for
a healthy tomorrow

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

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, materiale înregistrate, software.
10. Aparate de analiză pentru uz medical,
aparate de imagistică medicală, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
aparate și instrumente chirurgicale, aparatură
electronică pentru uz medical, aparatură
pentru diagnosticare medicală pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, articole de mobilier
adaptate pentru scopuri de tratament
medical, truse chirurgicale, compresoare
(chirurgie), defibrilatoare, echipament chirurgical
și de tratare a rănilor, echipament
de fizioterapie și de recuperare,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipamente electromedicale,
electrocardiografe, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, instrumente
medicale, mobilier medical și paturi, echipament
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pentru deplasarea pacienților, monitoare
defibrilatoare, monitoare de elctrocardiograf,
monitoare de oxigen de uz medical, monitoare
cardiovasculare, aparate de reanimare, aparat
pentru monitorizarea semnelor vitale, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, protetică și implanturi artificiale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, 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 instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, furnizare de informații statistice privind
aspectele medicale, facturare medicală, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în afaceri, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrare
de afaceri, consultanță profesională în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață.
37. Construcție de instituții medicale, instalare,
întreținere şi reparație de aparate şi instrumente
medicale, reparare și întreținere de instrumente,
aparate și echipamente medicale, sterilizare
de instrumente medicale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, întreținere
și reparații de mobilier, reparații și întreținere
de clădiri, amenajare de terenuri (construcții),
construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, dezinsecție și deratizare, cu
excepţia celor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, elaborare de programe pentru calculator
în domeniul medical, servicii de calibrare privind
aparatura medicală, actualizare și întreținere
de software și programe de calculator, analiza
sistemelor informatice, calibrarea instrumentelor,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații, creare de programe informatice,
creare, întreținere și modernizare de software de
calculator, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, servicii de
cercetare medicală și farmaceutică, proiectare

și dezvoltare de tehnologie medicală, proiectare
și dezvoltare de aparate pentru diagnostice
medicale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, furnizare de informații și date cu privire
la cercetare și dezvoltare medicală și veterinară.
44. Consiliere medicală, consultanță și servicii
de informații despre produse medicale, furnizare
de echipamente medicale, închiriere de aparate
și instalații în domeniul tehnologiei medicale,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07961
(151) 04/11/2020
(732) SERVICE SECURITY KFC

S.R.L, STR. DEALU CRUCII NR.
854D, SAT SFANTUL ILIE, JUD.
SUCEAVA, COMUNA SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
rosu, galben, portocaliu, mov, alb,
negru

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, consultanţă în materie de
securitate, servicii de inspecţii de securitate
pentru terţi, evaluare a riscurilor în materie de
securitate, servicii de supraveghere.

───────
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(210) M 2020 07962
(151) 04/11/2020
(732) JOHANDAV S.R.L, SAT PUTNA

NR. 149, JUD. SUCEAVA,
COMUNA PUTNA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

JOHANDAV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 24.15.02

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport rutier de mărfuri, servicii de agenţie
pentru organizarea transportului de mărfuri,
servicii de agenţie de expediere de marfă.

───────

(210) M 2020 07963
(151) 04/11/2020
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., STR.

VÎNĂTORILOR NR. 34, BL. D1A,
AP.7, JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
013833, ALBA, ROMANIA

(540)
HIT ME!

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

38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date.
41. Producția de programe radio și
de televiziune, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor

de varietate, prezentarea prestațiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07964
(151) 04/11/2020
(732) S.C. D.A.I.R. COMEXIM 2000

S.R.L., SAT DRAGOMIRESTI-
DEAL, DE286, DE287/1, INCINTA
PARC INDUSTRIAL, HALA A1,
P+E, JUD. ILFOV, COMUINA
DRAGOMIREȘTI-VALE, 077095,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Ciao Gino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08; 11.03.04

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1788C), alb, maro, negru

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

7. Automate (distribuitoare automate).
29. Produse lactate și înlocuitori ale acestora,
băuturi pe bază de lapte, băuturi aromate pe
bază de lapte.
30. Amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi aromatizate cu
ciocolată, băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, cacao (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cacao pentru prepararea
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băuturilor, cafea, cafea solubilă, cafea verde,
cappuccino, capsule de cafea, capsule de
ceai umplute, ceai, ceai de ghimbir, ceai
de ginseng, ceai instant, ceai instant (altul
decât cel pentru uz medicinal), ceai rooibos,
ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată cu lapte,
ciocolată de băut, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, altele decât uleiurile
esențiale, espresso, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea, altele
decât uleiurile esențiale, înlocuitori de cafea,
pliculețe de ceai, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de
cacao), pudră de ciocolată, pudră instant pentru
prepararea ceaiului (alta decât cea pentru uz
medicinal), pungi de cafea umplute, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată.
35. Închiriere de automate de vânzare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 07965
(151) 04/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

ȘTEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGEȘ, ȘTEFĂNEȘTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Flytec

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,

anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
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apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),

rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
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respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, paşapoarte biometrice/
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente

(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/11/2020

medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru

radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
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sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,

transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
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echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru

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

gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
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iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2020 07966
(151) 04/11/2020
(732) S.C. MAD IDEAS DESIGN S.R.L.,

STR. DRUMUL TABEREI NR.
23, BLOC E22, ET. 2, AP. 12,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061355,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cooperativa de Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.24

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

20. Accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, articole de organizare de dulap
(piese de mobilier), birouri și mese, birouri
(mobilier), polițe pentru biblioteci, etajere
pentru biblioteci, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), comode (mobilier), console
(mobilier), corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri de birou independente, corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), cutii
pentru jucării (mobilier), dulăpioare suspendate,
dulăpioare, dulapuri de bucătărie, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu oglinzi,
dulapuri compartimentate, dulapuri ca mobilier,
dulapuri încastrate, dulapuri din lemn, dulapuri
de depozitare (mobilier), dulapuri (mobilier),
dulapuri de depozitare, dulapuri de haine,
dulapuri pentru dormitor, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru baie incluzând lavoare, dulapuri
pentru baie, dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), dulapuri prevăzute cu oglindă,
dulapuri pentru toaletă, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru separarea camerei,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru haine,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), etajere
pentru încălțăminte, etajere pentru chiuvete,
etajere de birou, etajere, elemente de separare
individuale (mobilă), elemente de mobilier, lăzi
de lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de
depozitare, măsuțe, mese, măsuțe auxiliare,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, măsuțe pentru mașini de
scris, măsuțe portabile de pus în poală, mese
de bucătărie, mese consolă, mese de toaletă
(mobilier), mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese de scris pentru birouri, mese
de scris, mese (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobilă cu pat încorporat,
mese pentru schimbarea scutecelor, mese
pentru desen (mobilier), mese pentru computer,
mese pentru birouri, mese pentru grădină,
mobilier de baie, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier convertibil tapițat, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier baie, mobilier,
mobile de birou, mobile care se pot transforma în
pat, rafturi de mobile, mobilier din lemn, mobilier
de uz casnic, mobilier de interior, mobilier de
bucătărie, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de baie modular, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
încastrat pentru dormitor, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru bebeluși, mobilier
integrat, mobilier pentru dormitor, mobilier
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pentru depozitare, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru copii, mobilier pentru casă, birou și
grădină, noptiere, module mobile de bar
(mobilier), module pentru depozitare (mobilier),
mobilier transformabil, mobilier rabatabil pentru
șezut, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri despărțitoare (mobilier), panouri de lemn
pentru mobilier, noptiere pentru pat, panouri sub
formă de piese de mobilier, panouri sub formă
de mobilier, paturi-canapea, pereți despărțitori
(mobilier), polițe, plăci frontale de dulapuri,
plăci frontale pentru sertare, piese de mobilier,
rafturi de depozitare (mobilier), rafturi de
depozitare, rafturi, rafturi confecționate din metal
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi metalice (mobilier), rafturi metalice, rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi de stocare nemetalice
transportabile (mobilier), rafturi de stocare
metalice transportabile (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de perete
nemetalice (mobilier), rafturi de perete (structuri)
din metal (mobilier), rafturi de perete (structuri)
din materiale nemetalice, rafturi de mobilă, rafturi
de magazin, rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi
pentru depozitare, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi nemetalice (mobilier), rafturi modulare
(mobilier), rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii, rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), rame, rafturi sub
formă de mobilier confecționat din materiale
nemetalice, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
sub formă de cutii, șifoniere, șifonier, sertare
(piese de mobilier), seturi de mobilier cu
trei piese pentru salon, standuri pentru
lavoare (mobilier), suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi de raft
metalice (piese de mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), suporturi de cărți, suporturi (mobilier)
pentru televizoare, suporturi de carte, suporturi
de covor pentru protejarea picioarelor de
mobilier, suporturi pentru cărți, suporturi pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, unități de depozitare cu suport
(mobilier), unități de depozitare (mobilier), unități
de colț (mobilier), unități de bucătărie, unități
cu sertare, măsuțe de toaletă, uși de dulapuri,
unități de mobilier pentru bucătării, unități de
mobilier amplasate sub chiuvetă, unități de
mobilier, unități (mobilier), uși prefabricate din
lemn pentru mobilier, uși pentru mobilier, uși
pentru garderobă.
40. Imprimare 3d, tratarea lemnului cu
substanțe de conservare, prelucrare mobilier,

fabricarea de mobilier pe bază de comandă
și specificații primite de la terți, fabricare la
comandă de mobilier, servicii de reproducere în
3D.
42. Dezvoltare de produse de consum,
dezvoltare de produse noi, realizarea de desene
tehnice, amenajarea interioară magazinelor,
amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, artă grafică și design,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
consultanță profesională privind designul de
bucătării la comandă, consultanță în materie
de design, creare de design de produse de
consum, creare de ilustrații grafice, creare
de animații și efecte speciale pentru terți,
creare de animații pentru alte persoane,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de mobilier,
design de mobilier de birou, design de
imagini grafice și semne distinctive pentru
identitatea corporativă, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, design de cărți
de vizită, design de broșuri, design pentru
restaurante, design pentru magazine, design
interior pentru magazine, design grafic, design
de produs, design vizual, design și dezvoltare
de produs, dezvoltarea produselor pentru terți,
proiectare (amenajare) de baruri, planificare și
proiectare de bucătării, planificare în domeniul
designului, proiectare de băi, proiectare de
bucătării, proiectare de produs, proiectare
(design) de restaurante, proiectare (design)
de puburi, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de cluburi, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
proiectare (design) de birouri, proiectare piese
de mobilier, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, proiectare și dezvoltare de produse
noi, servicii de amenajări pentru magazine,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de consultanță
pentru amenajarea magazinelor, servicii de
design grafic pentru calculator, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii de
design de produs, servicii de design de dulapuri,
servicii de design de brand, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design privind
interioarele magazinelor, servicii de design
pentru restaurante, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de design mobilier,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de design interior
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pentru comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru buticuri, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, servicii de
informare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru designul de exterior, servicii
de ilustrare (design), servicii de grafică digitală,
servicii de ilustrații grafice pentru terți, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de design privind comerțul
cu amănuntul, servicii de proiectare de băi,
servicii de proiectare de bucătării, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
locuințe, servicii de proiectare piese de mobilier,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
servicii de proiectare pentru interioarele de
clădiri, servicii de proiectare referitoare la băi,
servicii pentru proiectare (design) de puburi,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii pentru proiectare (design) de birouri.

───────

(210) M 2020 07967
(151) 04/11/2020
(732) LIDIA STOICA, ALEEA ADRIAN

CARSTEA NR. 3, BL. 33B,
SC. 1, ET. 6, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 031839,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PEDAGOGIE
NUMEROLOGICA

ZENNY BY STOICA LIDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.03;
27.07.12; 02.05.02; 26.03.01

(591) Culori revendicate:verde, roșu, galben,
mov, alb, portocaliu, albastru, roz

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

45. Consultanță astrologică, consultanță
spirituală.

───────

(210) M 2020 07968
(151) 04/11/2020
(732) FUNDAȚIA UMANISTĂ DR.

MIOARA MINCU, STR. RADU DE
LA AFUMAȚI NR, 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LICEUL TEORETIC
Dr. MIOARA MINCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 05.01.05; 26.04.01

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

41. Servicii de educație adresate persoanelor.
───────
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(210) M 2020 07969
(151) 04/11/2020
(732) FUNDATIA UMANISTA DR.

MIOARA MINCU, STR. RADU DE
LA AFUMAŢI NR. 57, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SCOALA POSTLICEALA
SANITARA CAROL DAVILA

EDUCATIE pentru SANATATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 26.13.25; 24.17.02

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

41. Servicii de educație adresate persoanelor.
───────

(210) M 2020 07970
(151) 04/11/2020
(732) VERONICA-MARIA SIGHETI,

STR. ARCULUI NR. 26, AP.4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021034,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IUBINE

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou.
35. Publicitate, declaraţii sau anunţuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile
de produse sau servicii, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări.

41. Educaţie, divertisment servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor.

───────

(210) M 2020 07971
(151) 04/11/2020
(732) MARIA-MAGDALENA

NICOLESCU, STR. DRAGOMIR
HURMUZESCU NR.6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EduMaze

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

41. Educație, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de educație și
pregătire profesională, servicii de consultanță
în domeniul educației, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 07972
(151) 04/11/2020
(732) SC OBLIO COM SRL, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 8 B,
JUDEŢUL MUREŞ, SIGHIŞOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Oblio
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(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 27.05.09; 05.03.14;
26.11.12; 29.01.12

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

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, suporturi cu sertare pentru
papetărie (rechizite de birou), calendare, pânze
pentru pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din
carton, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/ cordoane
de legătorie, plicuri (papetărie), prosoape din
hârtie pentru faţă, hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, reviste(publicaţii periodice), copii
multiplicate(papetărie), materiale de ambalat
fabricate din amidon, ambalare(amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton,
materiale de căptuşire din hârtie sau
carton/umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe(papetărie), hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie(papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şerveţele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de

masă din hârtie, protecţii pentru masă din hârtie,
agăţători pentru fişele de cartotecă, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie absorbanta, hârtie anticoroziva,
hârtie impermeabila, hârtie reciclata, hârtie
pergament, hârtie de calc, pânză de calc, hârtii
de transfer(decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), produse din hârtie de
unica folosinţă, şervetele din hârtie, şervetele din
celuloza, hârtie igienica pentru toaleta, captuşeli
din hârtie pentru vasul de toaleta, hârtie de
bucătărie, role de bucătărie (hârtie), folii din
vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză(papetărie), hârtie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat/ hârtie de
ambalat, hârtie de scris
35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul in legătură cu produse din
hârtie de unică folosinţă, administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse din hârtie.

───────

(210) M 2020 07973
(151) 04/11/2020
(732) INDICO LINE SRL, ŞOS.

PANTELIMON NR.254, BL.
55, ET.5, AP.24, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021647,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QNODI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

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

21. Coșuri pentru plante, ghivece de lut, ghivece
de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din
ceramică, ghivece din sticlă, glastre pentru
plante, învelitori pentru ghivece de flori, altele
decât cele din hârtie, terarii de apartament
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(pentru plante), coșuri de flori, boluri pentru
flori, boluri pentru decorațiuni florale, bețe de
sprijin pentru ghivece de flori, aspersoare, acvarii
și vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și de
lichide pentru animale de companie, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
piepteni pentru animale, biberoane pentru
animale mici, boluri pentru băut pentru animale
de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, boluri
pentru peștișori, perii pentru cai, colivii pentru
păsări, căușe pentru hrana canină, colivii pentru
păsări domestice, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor, nu
din metal, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
filtre destinate utilizării în litiere pentru pisici,
litiere automate pentru animale de companie,
litiere pentru animale, litiere pentru animale
de companie, litiere pentru pisici, litiere pentru
păsări, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor de
companie, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie,
ouă de ipsos puse în cuibare, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea
cailor, păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, țesale, vase de mâncare pentru
animale de casă, vase pentru mâncare pentru

animale de casă, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, şanuri
pentru cizme și ghete (sisteme de întindere),
şanuri pentru pantofi, şanuri pentru pantofi
(sisteme de întindere), coșuri de rufe, dispozitive
pentru menținut forma cravatelor, cârlige de
rufe, cârlige pentru încheiat nasturii, cârpe
pentru lustruit pantofii cu ceară, dispozitive
din lemn pentru lărgirea ghetelor, dispozitive
electrice pentru înlăturarea scamelor, dispozitive
pentru lărgirea cizmelor și a ghetelor, dispozitive
pentru întins haine, perii pentru pantofi, perii
pentru încălțăminte, pânze de curățat pantofi,
pânze pentru călcat, raclete pentru pantofi
prevăzute cu perii, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
perii pentru încălțăminte, încălțătoare, suporturi
de întins rufe pentru tavan, cu înălțime reglabilă,
suporturi pentru fiare de călcat, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
întins cămăși, suporturi pentru întins pantaloni,
umerașe pentru uscarea hainelor, umerașe
pentru uscarea hainelor, special concepute
pentru îmbrăcăminte de specialitate, văcsuitoare
pentru încălțăminte, neelectrice, suporturi de
perete pentru întins rufe, suporturi de uscat
haine, suporturi de uscat rufe, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
22. Frânghii și sfori, plase, vele, funie de
macramé, suporturi suspendate din frânghie
pentru plante, corturi, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
copertine de pânză, copertine (prelate),
copertine din plastic, corturi (copertine)
pentru rulote, pânză impermeabilă, învelișuri
impermeabile (prelate), prelate pentru corturi,
țesături pentru umbrare și pavilioane, hamace,
fibre din iută (formă brută), saci de iută pentru
depozitare (nu pentru bagaje sau călătorii), saci
de iută (pentru uz industrial), iută, pânză de sac
pentru perdele de aeraj, saci de plasă pentru
spălarea lenjeriei, saci din pânză pentru lenjerie
(care nu sunt folosiți ca bagaje sau pentru
călătorii).
24. Articole de menaj din materiale textile,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, baldachine cu volane, articole textile
nețesute, articole textile de menaj confecționate
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din materiale nețesute, articole din materiale
textile pentru șaluri și eșarfe (yashmagh) pentru
acoperirea capului, materiale textile pentru
decorare interioară, saci pentru saci de dormit
(adaptați în mod specific), textile pentru perete,
lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
fețe de pernă (fețe de pernă tip plic), fețe de
pernă, fețe de pernă, carpete lucrate manual
din materiale textile pentru pereți, traverse textile
pentru mese, traverse textile de masă, traverse
de masă, nu din hârtie, țesături de iută, pânză
de iută, perdele din materiale textile sau din
materiale plastice, perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice, perdele
plisate, mochetă (perdele), perdele dantelate din
material textil sau plastic, perdele pentru ușă
din material textil sau plastic, căptușeli pentru
perdele, perdele pentru duș din material textil
sau plastic, perdele din plasă, țesături pentru
perdele, draperii (perdele groase) din material
textil sau plastic, perdele din vinil, perdele și
draperii confecționate din material textil sau
plastic, materiale textile pentru perdele, perdele
din materiale textile, perdele din materiale
plastice, perdele din material plastic, perdele
scurte din material textil, muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), perdele și
draperii de interior și exterior din material textil
sau plastic, perdele și draperii confecționate din
materiale textile, perdele de duș din materiale
textile ignifuge, perdele din plastic pentru cabine
de duș, materiale pentru perdele ca articole
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele mici confecționate din materiale textile,
lenjerie de uz casnic, lenjerie pentru pătuțuri,
țesături pentru lenjerie, lenjerie de masă,
cuverturi matlasate (lenjerie de pat), așternuturi
de pat (lenjerie), lenjerie de masă din materiale
textile, apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, articole de menaj textile (lenjerie de
masa), articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
șervete din material textil (lenjerie de masa),
etichete din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, lenjerie de masă (cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
hârtie, lenjerie de masă, cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
material textile.

───────

(210) M 2020 07974
(151) 04/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

ŞTEFAN GOLESCU, NR. 6, JUD.
ARGEŞ, ŞTEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Dittom

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
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calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/ instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/ articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice,

containere pentru lamele de microscop,
containere pentru lentilele de contact,
panouri de comandă (electricitate), conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane
fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contra acţionate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
diafragme (acustică), diafragme pentru aparate
ştiinţifice, diafragme (fotografie), maşini de
dictare (dictating machines), aparate de difracţie
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
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aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și

cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
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de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/ busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),

planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
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pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protecție respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,

lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash USB,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
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variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 07975
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BIRKIRKARA, BKR9034, MALTA

(540)

S

(531) Clasificare Viena:
27.01.06; 26.01.12; 26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
186C), alb

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

9. Software de calculator.
16. Hârtie şi carton, materiale tipărite.
35. Publicitate.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
38. Telecomunicaţii, în special trimiterea de
mesaje prin Internet în legătură cu pariuri
sportive şi jocuri şi desfăşurarea de evenimente
sportive.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de hardware şi
software pentru computer.

───────

(210) M 2020 07976
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BKR9034, BIRKIRKARA, MALTA

(540)
STANLEYBET

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

9. Publicaţii electronice on-line (descărcabile)
de pe Internet.
16. Materiale tipărite referitoare la pariuri,
bilete şi carduri din hârtie, carton sau plastic,
nemagnetice.
36. Servicii financiare legate de pariuri, servicii
de informare, consiliere şi consultanţă financiară
legate de pariuri.
38. Furnizarea de mesaje şi corespondenţă
electronică, comunicare prin terminale de
calculator şi prin internet, toate legate de pariuri.
41. Servicii de pariuri, jocuri de noroc, jocuri
diverse, inclusiv servicii de pariuri prin telefon
şi mesaje text şi servicii de pariuri pe carduri
de credit, servicii de divertisment legate de
pariuri, furnizare de informaţii referitoare la
evenimente sportive, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă legate de serviciile
anterior menţionate.

───────
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(210) M 2020 07977
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BKR9034, BIRKIRKARA, MALTA

(540)

Stanleybet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 186
C)

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

9. Software de calculator.
16. Hârtie și carton, materiale tipărite.
35. Publicitate.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
38. Telecomunicaţii, în special trimiterea de
mesaje prin Internet în legătură cu pariuri
sportive și jocuri și desfășurarea de evenimente
sportive.
42. Proiectarea și dezvoltarea de hardware și
software pentru computer.

───────

(210) M 2020 07979
(151) 04/11/2020
(732) MG TEC INDUSTRY SRL, STR.

VAII NR. 2, JUDEȚUL CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
zen

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

16. Hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică de toaletă, role de hârtie igienică,
hârtie igienică sub formă de rolă, batiste de
hârtie, batistuțe de hârtie, șervețele de hârtie,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de hârtie pentru

uz casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești,
role de bucătărie (hârtie).

───────

(210) M 2020 07980
(151) 04/11/2020
(732) VICTOR CONSTANTIN

MATEESCU , STR. MUREŞANA
NR. 4, BL. 44, SC. 1, AP. 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZeLMiRa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Amestec de sucuri de fructe, amestestecuri
pentru prepararea sorbeturilor (băuturi), apă
(băuturi), apă carbogazoasă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamin (băuturi), apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă, apă
gazoasă (carbonatată), apă gazoasă (sifon),
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
îmbuteliată, apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
minerală (care nu este pentru uz medicinal),
apă plată, apă tonică, ape cu aromă de fructe,
ape minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
aperitive fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate nonalcoolice, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci
nonalcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi care conțin vitamine, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
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legume, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi de fructe, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcooliee, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcooliee care
conțin sucuri de fructe, băuturi pe bază de bere,
băuturi pe bază de fructe, băuturi pe bază de
suc de mere, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi răcoritoare cu aromă de
fructe, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
băuturi răcoritoare necarbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aroma
de ceai, siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere bock, bere brună,
bere cu aromă de cafea, bere cu conținut
caloric scăzut, bere de grâu, bere din extract
de rădăcini, bere fără alcool, bere îmbogățită
cu minerale, must de bere, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere și produse de bere, beri aromatizate,
beri artizanale, bitter lemon (băutură răcoritoare
carbogazoasă), cidru fără alcool, citronadă,
coctailuri nonalcoolice pe bază de bere, cocteiluri
de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool, cola
(băuturi răcoritoare), concentrate de sucuri de
fructe, concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, băuturi din fructe , fără alcool, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, înlocuitor
de bere, kvass (băutură nealcoolică), siropuri
pentru limonadă, limonade, bere din malț,
must de malț), ape minerale (băuturi), musturi
nonalcoolice, must conservat, nefermentat,
punci de fructe, nealcoolic, punci nealeoolic
din fructe de kaki uscate cu scorțișoară
(sujeonggwa), punci nealcoolic, suc de roșii
(băuturi), sarsaparilla (băutură nealcoolică),
șerbeturi din fructe (băuturi), sifon, sirop de
coacaze negre, sirop de malț pentru băuturi,
sirop de migdale, siropuri de fructe nonalcoolice,
siropuri pentru băuturi nonalcoolice, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, siropuri pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, sorbeturi
(băuturi), sorbete sub formă de băuturi, must
de struguri, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de fructe (nealcoolic), suc concentrat
de lămâi verzi, suc concentrat de portocale,

suc concentrat de prune afumate, suc de
coacaze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, suc de răchițele, suc
de struguri, sucuri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, suguri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi), sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), vin de orz (bere),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria (alcoolică), băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice carbonatite, cu
excepția berii, băuturi alcoolice care conțin
fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi aperitiv (alcoolice), băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi aperitive pe
bază de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi distilate, băuturi pe bază de rom,
băuturi pe bază de vin, băuturi răcoritoare
care conțin aromatizate, băuturi slab alcoolizate,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decat
cele bazate pe bere, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice energizante,
băuturi spirtoase, bitter (lichioruri), cidru
alcoolic, cocteiluri alcoolice, cocteiluri alcoolice
preparate, cocteiluri preparate pe bază de vin,
curacao (băutură alcoolică), digestive (alcooluri
și lichioruri), digestive (lichioruri spirtoase),
distilat de vișine, esențe alcoolice, extracte de
lichioruri spirtoase, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri alcoolice de
fructe, lichioruri, punci de vin (băutură alcoolică),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
punciuri cu alcool, rachiu, rachiu de pere, rachiu
de ienupăr, rachiu pentru gătit, punci de rom,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
lichioruri pe bază de cafea, lichioruri din plante,
lichioruri cremă, lichioruri care conțin cremă,
piquette (băutura pe baza de vin), rom din sirop
de trestie de zahăr, rom infuzat cu vitamine, sake
(băutură alcoolică), shochu (băuturi spirtoase),
șnaps, vermut, vin, vin alb, vin de căpșuni, vin
de fructe, vin de mure, vin de struguri, vin fiert,
vin pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri de desert, vinuri de masă, vinuri
dulci, vinuri îmbogățite, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, vișinată, votcă, whisky,
whisky din malț.
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35. Administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
vânzărilor, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, publicitate, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, regruparea
în avantajul terților a băuturilor alcoolice și non-
alcolice
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le
achiziționeze 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
emisiumlor de teleshopping, servicii de vânzare
în cadrul magazinelor specializate pe băuturi
alcoolice și non-alcoolice, promovarea vânzărilor
băuturilor alcoolice și non-alcoolice la
puncte de vânzare și standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros prin intermediul magazinelor și standurilor
de vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
incluzând vânzarea online de: vinuri, băuturi
alcoolice și non-alcoolice, servicii de publicitate,
servicii de marketing, informații și asistență
comercială pentru consumatori, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2020 07981
(151) 04/11/2020
(732) BIOMAX HOLDINGS PTE LTD,

3 KIM , #02-01, CLĂDIREA
GOODLAND GROUP, CHUAN
LANE, 537069, SINGAPORE

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.04

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

clase:
1. Compost, preparare din enzime pentru uz
industrial, preparate de fertilizare, sol argilos, sol,
produse pentru îmbunătățirea solului, produse
pentru adaptarea solului (altele decât pentru
sterilizare), toate excluzând rășinile sintetice și
biomasa.
7. Aparate, echipamente și utilaje pentru
tratarea și conversia de deșeurilor organice
în fertilizatori organici, aparate, echipamente
și utilaje utilizate în sortarea deșeurilor
organice, mașini de gestionare și reciclare a
deșeurilor organice, mașini pentru compostul
deșeurilor organice, mașini de compactare a
deșeurilor organice, mașini pentru transformarea
deșeurilor organice, mașini pentru digestia
de deșeuri organice, mașini pentru producția
de fertilizatoare organice, toate excluzând
prelucrarea de rășini sintetice, peletizarea și
conversia biomasei.
40. Reciclarea chimică a produselor de
tip deșeu, tratarea chimică a deșeurilor,
decontaminarea deșeurilor, decontaminarea
materialelor periculoase, prelucrarea deșeurilor,
recuperarea materialelor din deșeuri,
recuperarea produselor chimice, reciclarea
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deșeurilor, reciclarea deșeurilor și gunoiului,
reprelucrarea deșeurilor și resturilor de
materiale, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea (recuperarea) deșeurilor,
tratarea deșeurilor chimice, tratarea deșeurilor,
servicii de gestionare a deșeurilor, prelucrarea
deșeurilor, servicii de reciclare a deșeurilor,
tratarea (transformarea) deșeurilor, toate
excluzând prelucrarea de rășini sintetice,
peletizarea și conversia biomasei.

───────

(210) M 2020 07982
(151) 04/11/2020
(732) VOILA A.S. S.R.L., STR.

CALLATIS NR. 22, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900744, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
VOILA

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

39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, serviciile de
agenție pentru organizarea de circuite turistice
(transport).
43. Servicii hoteliere, servicii de restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2020 07983
(151) 04/11/2020
(732) RADU-EMIL GHERASIM, STR.

CORNISEI NR. 33, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TreeHouse

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

41. Organizarea de evenimente pentru
divertisment, activități recreative.
43. Servicii de cazare, servicii de restaurant,
terasa, cafenea, food truck.

───────

(210) M 2020 07984
(151) 04/11/2020
(732) SC BEST LINE STIL TRADING

SRL, STR. M.KOGALNICEANU ,
NR. 62, JUDEŢ VASLUI,
NEGRESTI, 735200, VASLUI,
ROMANIA

(540)

BEST LINE THE TRUE
MEASURE est 2010

(531) Clasificare Viena:
02.01.30; 24.09.05; 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Costume pentru bărbați, cămăși, cămăși
de costum, cravate, ascoturi (cravate), cravate
de mătase, paltoane, jachete (îmbrăcăminte),
pantaloni, pantofi de stradă, îmbrăcăminte,
articole de încălțăminte, costume, curele
din piele (îmbrăcăminte), papioane, pulovere,
tricouri.

───────

(210) M 2020 07985
(151) 04/11/2020
(732) FORTEC SRL, STR. ALUNULUI 8A,

JUDEŢ SALAJ, ZALAU, 450044,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)
ACU SHOP

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în ceea ce privește acumulatori şi baterii
în magazine fizice şi online.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/11/2020

───────

(210) M 2020 07986
(151) 04/11/2020
(732) LANDMARK MANAGEMENT

SRL, STR. NANU MUSCEL NR. 8,
MANSARDA, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EURODATAPARK

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 26.01.01; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, albastru deschis, portocaliu
deschis, roz, gri

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

42. Cercetare privind prelucrarea de date,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, gestiunea tehnică a aparatelor
electrocasnice și a echipamentelor informatice,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, punerea la dispoziție
de instalații pentru centre de date, servicii de
transfer de date, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software.

───────

(210) M 2020 07987
(151) 04/11/2020
(732) LANDMARK MANAGEMENT

SRL, STR. NANU MUSCEL NR. 8,
MANSARDA, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ARO ELECTRIC

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

12. Părți și accesorii pentru vehicule,
autovehicule pentru pasageri.

───────


