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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07937 05/11/2020 MĂDĂLINA ZAMFIR UNICAN MOBILIER concepte

unice de mobilier

2 M 2020 07988 05/11/2020 DORIAN IGESCU IGERO

3 M 2020 07989 05/11/2020 S.C. VATRA PAN S.R.L. VATRA PAN

4 M 2020 07990 05/11/2020 EDITURA HARGITA NÉPE SZÉKELY konyha és kert

5 M 2020 07992 05/11/2020 S.C. T&O PRODCOM S.R.L. 10 CUIE TIGARI DE FOI CU
FILTRU

6 M 2020 07993 05/11/2020 S.C. ERICA CEROM S.R.L. ERICA CERAMICA

7 M 2020 07994 05/11/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL EAST

8 M 2020 07995 05/11/2020 ION-CRISTIAN PANDEL memex Salut! Ai un pachet!

9 M 2020 07996 05/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Kardashev

10 M 2020 07997 05/11/2020 EXCLUSIVE SOUND DJ SRL ESD EVENT SOUND DJ

11 M 2020 07998 05/11/2020 GREEN LEAF POWER SRL Leacuri din Bucovina

12 M 2020 07999 05/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Dr Denis

13 M 2020 08000 05/11/2020 SC ROMPATENT DESIGN SRL BRAND ALERT

14 M 2020 08001 05/11/2020 SC ROMPATENT DESIGN SRL MARK POINT

15 M 2020 08002 05/11/2020 MIHNEA COSTOIU Study in Bucharest
www.studyinbucharest.com

16 M 2020 08003 05/11/2020 SC ECOPARCHET SIB SRL VALSERV PREMIUM PARCHET

17 M 2020 08004 05/11/2020 ALAMAL IMOB TRADE SRL AL AMAL

18 M 2020 08005 05/11/2020 SOCIETATEA DE TRANSFER
DE FONDURI SI DECONTARI -
TRANSFOND SA

TRANSFOND Time is of the
essence

19 M 2020 08006 05/11/2020 SOCIETATEA DE TRANSFER
DE FONDURI SI DECONTARI -
TRANSFOND SA

TRANSFOND Timpul este
esenţial

20 M 2020 08007 05/11/2020 NATUR ART INVEST SRL KAVANO

21 M 2020 08008 05/11/2020 NATUR ART INVEST SRL REFINE HOME

22 M 2020 08009 05/11/2020 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP Zero Friday

23 M 2020 08010 05/11/2020 OTP BANK ROMANIA SA Zero Friday

24 M 2020 08011 05/11/2020 CONSTANTIN ANDI BURICATU UMAMI BLUE

25 M 2020 08012 05/11/2020 SENNEVILLE INTER SRL arca
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Nr.
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Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 08013 05/11/2020 SC OSTROVIT SA Vin

27 M 2020 08014 05/11/2020 WINEDUCATION
TECHNOLOGY SRL

profuonline

28 M 2020 08015 05/11/2020 VOILA A.S. S.R.L. Voila Mamaia The Classic Hotel

29 M 2020 08017 05/11/2020 SC ALCROMAL SERVICE SRL AZTECH TOOLS

30 M 2020 08018 05/11/2020 SC SWEET PAPRIKA SRL Povesti Total Irelevante

31 M 2020 08019 05/11/2020 RAIA SORIN EMOȚII MASCATE

32 M 2020 08020 05/11/2020 AGROFISH RELAX S.R.L. BALTA PLINĂ MOVILIŢA

33 M 2020 08021 05/11/2020 SC ZAMANI XMR SRL ZAMANI Seduction

34 M 2020 08022 05/11/2020 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(SOCIAL-LIBERAL)

CREDINŢA ÎN ROMÂNIA

35 M 2020 08025 05/11/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. CAMINO

36 M 2020 08026 05/11/2020 ACORD TRADING SRL Decora

37 M 2020 08027 05/11/2020 ACORD TRADING SRL Clabucel si Parfumel
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(210) M 2020 07937
(151) 05/11/2020
(732) MĂDĂLINA ZAMFIR, ŞOS.

CHITILEI NR. 120, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

UNICAN MOBILIER
concepte unice de mobilier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis, negru, alb

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

20. Mobilier, somiere, articole pentru pat,
cu excepția lenjeriei, paturi, comode, cuiere,
birouri, divane, panouri despărțitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, elemente mobile (decorațiuni), mobilă
de birou, mobilier școlar, scaune/bănci (scaune),
rafturi pentru depozitare, vitrine (mobilă),
bufeturi, canapele, mese (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi ajustabile, paturi care
includ și divane, paturi de tip beanbag, paturi
din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru

organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri de
lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei,
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese,
scaune înalte pentru bebeluşi, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, butuci (mese pentru măcelari), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două
locuri, canapele de perete, canapele extensibile,
capre de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, cărucioare (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispersoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
dispersoare nemetalice fixe de șervețele, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
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folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier (nemetalice), elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier),
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), lăzi
pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier

de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier transformabil, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
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lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru salon, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru (mobilier), suprafețe de

lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de scris portabile
(mobilier), tablouri de agățat chei (mobilier),
taburete, taburete mobile (mobilier), taburete
cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu: mobilier,
somiere, articole pentru pat, cu excepția lenjeriei,
paturi, comode, cuiere, birouri, divane, panouri
despărțitoare (mobilă), fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, elemente mobile
(decorațiuni), mobilă de birou, mobilier școlar,
scaune/bănci (scaune), rafturi pentru depozitare,
vitrine (mobilă), bufeturi, canapele, mese
(mobilă), mese pentru calculatoare (mobilă)/
mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), banchete cu rafturi, bancuri (mese)
de lucru industriale, bancuri de lucru, bare
(nemetalice) pentru rafturile etajerei, bare pentru
rafturi (mobilier), baze pentru mese, scaune
înalte pentru bebeluși, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
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benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru

încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
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mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,

rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
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(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
personale compacte, oglinzi de baie, oglinzi de
perete, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de mână, oglinzi
de buzunar, dulapuri cu oglinzi, matrițe pentru
oglinzi, sticlă argintată (oglinzi), oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, plăci de sticlă pentru oglinzi,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
pentru machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), agățătoare de oglinzi, nu
din metal, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți.
42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind alegerea perdelelor
(decorațiuni interioare), consultanță profesională
privind amenajarea de interior, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă, consultanță profesională în materie
de design industrial, consultanță tehnică
în materie de proiectare, consultanță în
decorațiuni interioare, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de mobilier, design de mobilier de birou,
design grafic, design grafic asistat de calculator,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de bucătării, proiectare (amenajare) de baruri,
proiectare asistată de calculator pentru grafică

video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, întocmire de rapoarte
despre design industrial, întocmite de rapoarte
referitoare la proiectare, proiectare de bucătării,
proiectare de băi, proiectare de covoare și
mochete, proiectare de echipamente de birotică,
proiectare de hoteluri, proiectare de produs,
proiectare de spații de birou, proiectare de
standuri de expoziție, proiectare de sticlă
și de produse din sticlă, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de puburi, proiectare (design) de
restaurante, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, proiectarea de perdele, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de design comercial, servicii
de design de dulapuri, servicii de design de
materiale textile pentru mobilier, servicii de
design interior pentru buticuri, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de design pentru restaurante,
servicii de proiectare de băi, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare și desen
tehnic asistate de calculator, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii pentru
proiectare (design) de cluburi, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de pub-uri, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii tehnologice privind designul, stilism
(design industrial).

───────

(210) M 2020 07988
(151) 05/11/2020
(732) DORIAN IGESCU, STR. COZIENI

NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IGERO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Vehicule cu pernă de aer, ambulanțe,
vehicule blindate, șasiuri de automobile,
caroserii de automobile, caroserii de vehicule,
atuocamioane/camioane, autobuze, autocare,
automobile de curse, motoare electrice
pentru vehicule terestre, mașini sport, remorci
(vehicule), șasiuri pentru vehicule, vehicule
electrice, vehicule de deplasare pe uscat, în aer,
pe apă sau pe calea ferată.

───────

(210) M 2020 07989
(151) 05/11/2020
(732) S.C. VATRA PAN S.R.L., STR.

ARŢARILOR NR. 56, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
VATRA PAN

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

30. Pâine, chifle dulci, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, aluat, produse de
patiserie, plăcinte, pizza, chifle moi (pâine),
chifle umplute, pesmet, alimente preparate din
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, preparate din cereale care
conțin tărâțe, pesmeciori (prăjituri), pesmet
din pâine, produse pentru gustări preparate
din pesmet, paste făinoase umplute, paste
pentru supe, paste făinoase alimentare, paste
alimentare (aluaturi), paste care conțin ouă,
alimente din paste făinoase uscate, paste sub
formă de foi, paste uscate și proaspete, tăieței
și paste umplute, aluat dospit, aluat înghețat,
aluat pentru prăjituri, aluat pentru pizza, aluat de
pâine, aluat pentru biscuiți, aluat pentru pateuri,
aluaturi și amestecuri din acestea, produse din
aluat gata de copt, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin fructe, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin carne, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin legume, pâine nedospită în foi subțiri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor

comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură., servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 07990
(151) 05/11/2020
(732) EDITURA HARGITA NÉPE, BLD-

UL TIMIŞOAREI NR.4, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530102, HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP. 13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA-
CIUC, 530112, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

SZÉKELY konyha és kert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

16. Produse de imprimerie, articole de papetărie
și materiale educative, decorațiuni și materiale
pentru artiști, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, afișe publicitare,
afișe tipărite din hârtie, agende (tipărituri),
anuare (publicații tipărite), arte vizuale tipărite,
autocolante (articole de papetărie), broșuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/11/2020

buletine de știri (materiale tipărite), buletine
informative, calendare, calendare tipărite,
carduri de cadouri, din plastic, hârtie sau
carton, nemagnetice, carnețele de notițe
pentru rețete, carduri educative (tipărituri), cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cataloage,
cartonașe de rețete imprimate, coperte
(coperți) de reviste, felicitări (tipărite), fotografii
imprimate, jurnale, manuale didactice, manuale
tipărite, material promotional imprimat, materiale
educative și didactice, meniuri, monografii,
periodice tipărite, organizatoare personale,
periodice, rețete tipărite comercializate ca
o componentă a ambalajelor de alimente,
reviste ca suplimente la ziare, reproduceri
grafice, reproduceri fotografice, reclame tipărite,
publicații promoționale, publicații imprimate,
reviste profesionale, reviste generaliste, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de relații
cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, campanii
de marketing, intermediere publicitară, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, editare
și actualizare de texte publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing promoțional, marketing
digital, marketing direct, marketing de produse,
plasare de reclame, organizarea de publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de clipuri publicitare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, producție de materiale
publicitare, promovarea comercială, promovarea
afacerii [publicitate], publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate, publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de marketing, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate și marketing online.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, furnizare
de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, editare
de publicații, publicare de cărți și reviste,

publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți audio, publicare de cărți,
publicare de cataloage, publicare de broșuri,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale tipărite în format electronic, altele
decât cele publicitare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste, publicare
de recenzii, publicare și editare de cărți,
publicarea de calendare, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, servicii de editare,
altele decât pentru texte publicitare, servicii
de publicare electronică, cu excepția textelor
publicitare, servicii de publicare on-line, cu
excepția textelor publicitare, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia.

───────

(210) M 2020 07992
(151) 05/11/2020
(732) S.C. T&O PRODCOM S.R.L., B-

DUL LIBERTĂȚII NR. 14, BL. 24,
PARTER, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

10 CUIE TIGARI
DE FOI CU FILTRU
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 07.15.05

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

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

34. Țigări, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări
de foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de foi,
țigări de foi.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor:
țigări, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări de
foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, țigări de foi (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri și expoziții în scop publicitar,
comercial și de promovare, toate acestea pentru:
țigării, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări de
foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de foi,
țigări de foi, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la:
țigări, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări de
foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, țigări de foi, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 07993
(151) 05/11/2020
(732) S.C. ERICA CEROM S.R.L., STR.

ȘTEFAN AIRINEI NR. 1, BL. B1,
ET. 3, AP. 9, JUD. BOTOȘANI,
DOROHOI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

ERICA CERAMICA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.15.09

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, gresie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la materiale de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare.

───────
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(210) M 2020 07994
(151) 05/11/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR.
59, CAMERA 4, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
EAST

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

21. Ustensile de menaj, ustensile de bucătărie,
bureți de menaj, mănuși de menaj, coșuri pentru
gunoiul menajer, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, recipiente nemetalice de menaj, cu
închizătoare, pentru alimente, mături, mături
pentru curățenie, mânere din plastic pentru
mături, mopuri, perii cu mop, găleți pentru mop
prevăzute cu storcător pentru mop, fărașe, perii
pentru spălat, instrumente de spălat geamuri
(pentru uz casnic), lavete de spălat vase, perii
pentru curățat, cârpe de curățat, bureți metalici
pentru curățat, perii de sârmă pentru curățat,
bureți de curățat de uz casnic, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, găleți de plastic, găleți pentru
mop, găleți de uz domestic, bureți de baie,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți artificiali
pentru uz casnic, coșuri de rufe de uz casnic,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
vase pentru bucătărie, spatule (ustensile de
bucătărie), tăvi turnante (pentru bucătărie), set
recipiente de bucătărie, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, bureți pentru bucătărie, mănuși
de bucătărie, forme pentru bucătărie, site de
bucătărie, pâlnii de bucătărie, produse din
ceramică pentru bucătărie, suporturi pentru
hârtie de bucătărie, ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, dispozitive de măcinat de
bucătărie, neelectrice, oale cu presiune (vase de
bucătărie), borcane de bucătărie (nu din metale
prețioase), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, polonice (ustensile de menaj sau de
bucătărie), furculițe de servit, linguri pentru gătit
și servit (ustensile de bucătărie), suporturi de
cuțite pentru masă, pahare (veselă de băut),
pahare din plastic sau hârtie, vase.

───────

(210) M 2020 07995
(151) 05/11/2020
(732) ION-CRISTIAN PANDEL, STR.

DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

memex Salut! Ai un pachet!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7484C), roșu (Pantone 1788 C)

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

39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri).
───────

(210) M 2020 07996
(151) 05/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6,
JUDEȚUL ARGEȘ, ȘTEFĂNEȘTII
NOI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Kardashev

(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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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 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,
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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
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 07997
(151) 05/11/2020
(732) EXCLUSIVE SOUND DJ SRL, STR.

MARTIR CERNAIANU NR. 4, CAM.
3, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ESD EVENT SOUND DJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.13;
26.11.09; 26.11.11; 26.11.12

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

clase:
41. Spectacole muzicale, organizarea
spectacolelor, organizare de spectacole, servicii
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, editare
muzicală, spectacole muzicale live.

───────
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(210) M 2020 07998
(151) 05/11/2020
(732) GREEN LEAF POWER SRL, STR.

OBORULUI NR. 22A, JUDEȚUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Leacuri din Bucovina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.01.25

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

30. Zahăr, miere, sirop de melasă, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, sare, mirodenii,
arome și condimente, cereale procesate, amidon
și produse preparate din acestea, preparate
pentru copt și drojdie.

───────

(210) M 2020 07999
(151) 05/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGEŞ, STEFANESTII NOI,
117719, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Dr Denis

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

44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, depilarea cu ceară,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultura, consultanta in domeniul viticulturii,

servicii de fertilizare in vitro, aranjamente
florale, grădinărit, implanturi de păr, servicii de
coafură, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(SPA), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii de spitaliceşti, servicii de bănci de
ţesuturi umane, închiriere de animale pentru
scopuri de grădinărit, închiriere de stupi de
albine, terapie asistată cu animale, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de manichiură, servicii de
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie/terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură şi, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor.

───────

(210) M 2020 08000
(151) 05/11/2020
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BRAND ALERT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing cu public ţintă, furnizarea de informații
comerciale referitoare la utilizarea mărcilor
comerciale sau a denumirilor comerciale
sau utilizarea incorectă a conținutului și
comunicărilor online, servicii de strategie de
marcă comercială (promovare).
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate.
45. Servicii de consultanta juridica in
proprietatea intelectuala, gestionarea proprietății
intelectuale, (serviciu juridic), servicii de
monitorizare a proprietății intelectuale, și anume
monitorizarea utilizării marcilor comerciale
pe internet furnizate după abonament prin
mijloace informatice, servicii referitoare la
semnele distinctive și protecția acestora pe
internet, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopul consultanței juridice.

───────

(210) M 2020 08001
(151) 05/11/2020
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MARK POINT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing cu public ţintă, furnizarea de informații
comerciale referitoare la utilizarea mărcilor
comerciale sau a denumirilor comerciale
sau utilizarea incorectă a conținutului și
comunicărilor online, monitorizarea mărcilor
comerciale, servicii de strategie de marcă
comercială pe internet(promovare).
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate
45. Servicii de consultanta juridica in
proprietatea intelectuala, gestionarea proprietății
intelectuale, (serviciu juridic), servicii de
monitorizare a proprietății intelectuale, și anume
monitorizarea utilizării mărcilor comerciale
pe internet furnizate după abonament prin
mijloace informatice, servicii referitoare la

semnele distinctive și protecția acestora pe
internet, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopul consultanței juridice.

───────

(210) M 2020 08002
(151) 05/11/2020
(732) MIHNEA COSTOIU, STR.

LONDRA NR.18, ET.4, AP. 24,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011761,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Study in Bucharest
www.studyinbucharest.com

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.24;
07.01.25; 20.07.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,ca
şi de cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software.
43. Restaurante, cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
sadisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2020 08003
(151) 05/11/2020
(732) SC ECOPARCHET SIB SRL,

STR. DOAMNA STANCA NR. 9,
BLOC B1, PARTER , JUD SIBIU,
SELIMBAR , 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

VALSERV PREMIUM
PARCHET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08004
(151) 05/11/2020
(732) ALAMAL IMOB TRADE SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 86, ET. 1, AP. 13, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AL AMAL

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, fasole uscată, jeleuri, dulceţuri,

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Regrupare în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29 (exceptând transportul lor),
permiţând consumatorilor să le cumpere comod,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08005
(151) 05/11/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTARI
-TRANSFOND SA, B-DUL
FICUSULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013971,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRANSFOND Time
is of the essence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
#7733C), negru (HEX #000000)

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

36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
41. Educaţie, furnizare de instruire.
42. Proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2020 08006
(151) 05/11/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTARI
-TRANSFOND SA, B-DUL
FICUSULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013971,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRANSFOND
Timpul este esenţial

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
#7733C), negru (HEX #000000)

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

36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
41. Educaţie, furnizare de instruire.
42. Proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08007
(151) 05/11/2020
(732) NATUR ART INVEST SRL,

STR. PETOFI SANDOR NR. 4B,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
KAVANO

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de

uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2020 08008
(151) 05/11/2020
(732) NATUR ART INVEST SRL,

STR. PETOFI SANDOR NR. 4B,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

REFINE HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
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neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

───────

(210) M 2020 08009
(151) 05/11/2020
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEŞTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011017,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SCA Markó & Udrea, STR.
GENERAL GHEORGHE MANU
NR.10, ET.1, AP.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OTP Zero Friday

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Bancomate (ATM), mașini de calculat, mașini
de numărat și sortat bani, aparate de procesare
a datelor, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), carduri magnetice codate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în

mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plată per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat ai
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
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piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare.
36. Servicii financiare si bancare de orice
fel, afaceri financiare și monetare, asigurări,
servicii actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul

internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2020 08010
(151) 05/11/2020
(732) OTP BANK ROMANIA SA, CALEA

BUZEȘTI NR. 66-68, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Zero Friday

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

9. Bancomate (ATM), mașini de calculat, mașini
de numărat și sortat bani, aparate de procesare
a datelor, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), carduri magnetice codate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
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hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plată per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat ai
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și

vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare.
36. Servicii financiare si bancare de orice
fel, afaceri financiare și monetare, asigurări,
servicii actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
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cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2020 08011
(151) 05/11/2020
(732) CONSTANTIN ANDI BURICATU,

STR. SARARIE NR. 57, JUD. IASI,
IASI, 700617, IAȘI, ROMANIA

(540)
UMAMI BLUE

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, produse lactate și înlocuitori ale
acestora, supe și baze de supă, extracte
din carne, feluri de mâncare preparate din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, mâncăruri gătite care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină
carnea), mâncăruri preparate pe bază de carne,
salate preparate, tocane (alimente), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, salate
aperitiv, sarmale în foi de viță.

───────

(210) M 2020 08012
(151) 05/11/2020
(732) SENNEVILLE INTER SRL, STR.

BISTRITA NR. 7, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, ETAJ
1, AP. 7, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

arca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.04.02

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

30. Produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, patiserie, pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), amestecuri de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, amestecuri preparate
de patiserie, rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie proaspete,
foi de patiserie congelate, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie cu termen mare de valabilitate, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie pe bază de portocale, fulgi
de patiserie de unt de arahide, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
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patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie daneze din foitaj, preparate aromatice
pentru produse de patiserie, fondante (cofetărie),
produse de cofetărie înghețate, glazură pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie dulci
aromate, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie și
înghețate, trufe (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din fructe, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie în
formă lichidă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
suc de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite în ciocolată, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți de ciocolată, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, prăjituri, prăjituri cu cremă, glazură de
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu fructe,
aluat pentru prăjituri, amestecuri pentru prăjituri,
preparate pentru prăjituri, amestecuri pentru
prajituri, aluat de prăjituri, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte.

───────

(210) M 2020 08013
(151) 05/11/2020
(732) SC OSTROVIT SA , STR. REGIEI

NR. 1, JUD. CONSTANTA,
OSTROV, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BLD. CONELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 02.01.13; 02.01.23;
26.01.14; 26.01.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, negru,
albastru, alb

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 08014
(151) 05/11/2020
(732) WINEDUCATION TECHNOLOGY

SRL, STR. PATULULUI NR.
8, BL .4, SC. 2, ET.9, AP. 102,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
profuonline

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Organizarea și susținerea conferințelor,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, furnizarea de informații în
domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de școli,
efectuarea de excursii cu ghid, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale
în persoană, servicii de împrumut ale
bibliotecii, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), publicarea
cărților, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, organizarea
și susținerea de seminarii, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, meditații,
traducere, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), organizarea și
susținere de ateliere (instruire), servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor.

───────

(210) M 2020 08015
(151) 05/11/2020
(732) VOILA A.S. S.R.L., STR.

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

(540)

Voila Mamaia The
Classic Hotel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere, servicii de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 08017
(151) 05/11/2020
(732) SC ALCROMAL SERVICE

SRL, COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE STR. DUMBRAVEI NR.
229, JUDEŢUL NEAMŢ, SAT
DUMBRAVA ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AZTECH TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 431 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comerț cu pensule, role și mânere pentru
trafaleți, benzi adezive și folii pentru acoperire.

───────

(210) M 2020 08018
(151) 05/11/2020
(732) SC SWEET PAPRIKA SRL, STR.

CONSTANTEI NR. 1, BL. H, SC.
B , AP. 30, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Povesti Total Irelevante

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

41. Creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi.

───────
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(210) M 2020 08019
(151) 05/11/2020
(732) RAIA SORIN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 144, BL. 102A, SC. C, ET. 7,
AP. 121, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021644, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EMOȚII MASCATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.03.12

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

clase:
9. Măști de protecție, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului.
10. Măști sanitare pentru scopuri medicale.
16. Tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, abțibilduri (papetărie), șabloane
(papetărie), materiale didactice și educative.
28. Jocuri de construcție, măști (obiecte de
divertisment).

───────

(210) M 2020 08020
(151) 05/11/2020
(732) AGROFISH RELAX S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
79A, C1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BALTA PLINĂ MOVILIŢA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 03.09.01

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

clase:
29. Peștepreparat, pește uscat, pește afumat,
pește sărat, pește prelucrat, pește congelat,
pește gătit, pește marinat, pește conservat,
pateuri de pește, mâncăruri din pește.
41. Organizare de competiții sportive de pescuit,
instruire privind pescuitul, furnizare de instalații
pentru pescuit, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive.

───────
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(210) M 2020 08021
(151) 05/11/2020
(732) SC ZAMANI XMR SRL,

STR.DALIEI NR.24, JUD. TIMIS,
GIROC, 307220, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ZAMANI Seduction

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Lenjerie intimă (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte și articole de acoperirea capului.
28. Jocuri și jucării, articole de gimnastică și
sport.
35. Servicii furnizate printr-un magazin online
de vânzare cu amănuntul pentru produse jucării
și articole de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08022
(151) 05/11/2020
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(SOCIAL-LIBERAL), PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP D1,
ET. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CREDINŢA ÎN ROMÂNIA

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 08025
(151) 05/11/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIS, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SCARA 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAMINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18

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

clase:
29. Frișcă din produse lactate sub formă lichidă
sau sub formă de praf pentru cafea, înlocuitor de
frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut
de lapte.
30. Preparate sub forma de pudră continand
ciocolată utilizate la prepararea băuturilor,
băuturi pe baza de ciocolată.

───────
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(210) M 2020 08026
(151) 05/11/2020
(732) ACORD TRADING SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU NR. 365,
JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Decora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 29.01.15

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

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, agenți caustici
pentru curățare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire
de uz casnic, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, compoziţii pentru îndepărtarea
vopselei, agenți pentru îndepărtarea cerii,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți pentru îndepărtarea petelor, amidon
pentru curățare de uz casnic, amoniac pentru
curățenie (detergenţi), batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de
uz personal, compoziții pentru curățarea
geamurilor, compoziții pentru strălucirea
podelelor, compoziții pentru tratarea pardoselilor,
compoziții de curățare pentru toalete, coloranți
pentru toaletă, detergenți, altii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri

medicale, detergent solid, cu eliberare în
timp, pentru țevi de evacuare, detartranți
de uz casnic, produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație),
soluţii de degresare (decapanți), produse
de curățat de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, detergenți de uz menajer,
detergenți de uz casnic, lichide degresante,
odorizante de casă, lichid de spălare, parfumuri
pentru automobile, preparate pentru decolorare,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru curățarea frunzelor
plantelor, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru piatră,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru vehicule, preparate pentru
spălare, produse de desfundat chiuvete, produse
pentru clătire de uz casnic, pudră exfoliantă
de uz casnic, produse pentru desfundarea
țevilor de scurgere, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, spray-
uri de curățare de uz casnic, sodă caustică,
uleiuri de curățare, săpun lichid, săpunuri,
săpun praf, săpun industrial (nemetalic)
săpun detergent, săpunuri parfumate, săpunuri
antiperspirante, balsamuri de păr [balsamuri-
șampon], balsamuri pentru păr, fixative pentru
păr, gel pentru păr, șampoane nemedicinale,
geluri de baie și duș, nu de uz medical,
creme nemedicinale, creme parfumate, creme
exfoliante, nemedicinale, creme hidratante,
creme cosmetice, spumă de ras, loțiune de ras,
produse pentru depilat, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante pentru animale,
deodorante pentru îngrijirea corpului, parfumuri,
apă de toaletă, ojă de unghii, gel pentru
unghii, produse de protecție solară, machiaj
multifuncțional, machiaj pentru față, seturi de
machiaj, pudră pentru machiaj, fond de ten
(machiaj), pastă de dinți ingerabilă, pastă
de dinți nemedicinală, produse de nuanțarea
părului, decoloranți pentru păr, articole de
parfumerie și odorizante, produse pentru
curățarea materialelor textile, înălbitor pentru
rufe, pudre de lustruire, șampon de covoare,
produse pentru îndepărtarea vopselei, produse
sub formă de spray pentru curățarea geamurilor,
produse pentru îndepărtarea adezivilor folosiți
la aplicarea accesoriilor false, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru îndepărtarea
mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
petelor provocate de animalele de companie
5. Săpun antibacterian, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
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dinților, preparate și articole sanitare, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, suplimente alimentare şi preparate
dietetice, preparate și articole dentare, produse
și articole pentru igienă, ceară dentară, ape
de gură pentru scopuri medicale, cimenturi
dentare, ceramică dentară, preparate de
curățare pentru sterilizarea instrumentarului
stomatologic, articole absorbante pentru
igiena personală, dezinfectanți și antiseptice,
argilă antimicrobiană, geluri lubrifiante de
uz personal, lubrifianți igienici, șampoane
uscate medicinale, soluții de curățare de
uz medical, preparate sanitare de sterilizare,
preparate pentru igienizarea aerului, preparate
igienice de uz veterinar, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru
sterilizarea apei, preparate antibacteriene
pentru spălarea mâinilor, șampoane insecticide
pentru animale, deodorante pentru tapițerie,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, dezodorizante pentru îmbrăcăminte
sau materiale textile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru eliminarea mirosului
de animale de companie, preparate pentru
neutralizarea mirosurilor, materiale care absorb
mirosurile, gel pentru dezodorizarea aerului,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare
a gunoiului, acaricide, algicide, biocide,
bețișoare fumigante, bile de naftalină, brățări
vândute preumplute cu preparate insectifuge,
fungicide, insecticide, otrăvuri, paraziticide,
pesticide agricole, pesticide de uz casnic,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, șampon medicinal pentru păr, creme
farmaceutice, deodorante wc, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
scutece de hârtie, scutece din celuloză, scutece
pentru incontinență, scutece pentru adulți,
scutece pentru bebeluși, scutece de unică
folosință, absorbante zilnice, articole sanitare
absorbante, pastă de dinți medicamentoasă,
creioane caustice.
16. Adezivi, articole de papetărie și materiale
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), gluten
(lipici) pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, gume (lipiciuri) pentru papetărie sau
menaj, lipici pentru papetărie sau menaj, articole

decorative din hârtie pentru centrul mesei,
batiste de hârtie, bavete din hârtie pentru
bebeluși, cârpe de șters din hârtie, căptușeli
din hârtie pentru vasul de toaletă, căptușeli
parfumate pentru sertare, hârtie absorbantă,
filtre de cafea din hârtie, filtre de apă din
hârtie, covorașe absorbante de unică folosință
pentru dresajul animalelor de companie, hârtie
de toaletă, hârtie de bucătărie, hârtie pentru
copt, prosoape de hârtie, lenjerie de masă
din hârtie, hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie
pergament, saci de gunoi din hârtie (pentru
uz casnic), șervete de masă, din carton,
role de hârtie igienică, pungi pentru gătit în
cuptorul cu microunde, pungi pentru ambalare
din hârtie biodegradabilă, prosoape din hârtie,
șervețele din hârtie, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, șervețele din celuloză de
uz casnic, stegulețe din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, suporturi de pahare
din hârtie, suporturi din carton pentru pahare,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, hârtie
pentru copiatoare și imprimante, blocnotesuri,
carton, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, hârtie
autocopiativă fără carbon, hârtie de uz casnic,
agende (tipărituri), agrafe de birou pentru
hârtie, articole pentru birou, bibliorafturi, caiete,
blocuri de desen, blocuri de hârtie, capse
(papetărie), cărți poștale nescrise, cerneală,
clasoare, coli de hârtie (papetărie), cretă,
creioane de colorat, creioane tip carioca,
decapsatoare, cutii pentru papetărie, dosare,
echere, dreptare, echipament pentru imprimare
și legare, etichete adezive, hârtie laminată, hârtie
de calc, aplicații din hârtie, cărți de desen, truse
de desen, ornamente de hârtie pentru torturi,
panglici din hârtie creponată, pasteluri, pânze
pentru pictură, articole serigrafiate, artă murală
din carton în 3D, artă murală din hârtie în 3D,
decorațiuni de perete din hârtie, desene, figuri
din hârtie, figurine (statuete) din papier mâché,
reprezentări grafice, fotogravuri, picturi, imagini,
gravuri și reproduceri ale acestora, lucrări de
caligrafie, machete arhitecturale, reproduceri
artistice tipărite, portrete, reprezentări grafice,
schițe, port-stilouri, pixuri și stilouri, creioane.

───────
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(210) M 2020 08027
(151) 05/11/2020
(732) ACORD TRADING SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU NR. 365,
JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)
Clabucel si Parfumel

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu veselă, articole
de bucătărie şi recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
pahare, vase de băut şi articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice

transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din
hârtie şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicaţii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
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perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de Crăciun artificiali,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice, parfumuri,
creme, şampoane, săpunuri.

───────


